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Marţi.....
Radu GRUIA

Sursa: MECANICII’61, An 13, # 137, decembrie 2017 EE

……28 octombrie 2017, la curenta Macedonia , cu orar de iarnă: ora 15.00 !
Fain! Linişte, lumină, spaţiu …de. Cineva a avut o ideie utilă “strângerii” noastre
lunare.
Poate fabulez puţin, dar mi s-a părut că observ nişte feţe vesele, destinse
şi….convinse, parcă, că de data asta au nimerit-o! Plăcută senzaţie, nu-i aşa ?
Totuşi, până la urma urmelor, trăim o perioadă revolută ; toţi, firesc, suntem
împliniţi, nerăbdători s-o luăm cumva de la capăt. Aici apare un mic clenci : data
fiind vechimea , succesul depinde de înţelepciunea definirii scopurilor pe care ni
le propunem sau le visăm ! Haidem fraţilor ! Să-i dăm bătaie !N-are voie nimeni
să rămână de căruţă ! Bineînţeles de căruţa noastră ! Dacă cineva este mâhnit
sau resemnat, să se gândească la meseria pe care o avem.O avem, nu am avut-o!
Cine nu mă crede să vadă părerea unui om care, luptîndu-se din greu cu viaţa şi
soarta lui, a considerat că merită şi trebuie să pronunţe un mesaj de suflet
pentru profesioniştii, arareori remarcaţi sau apreciaţi de semenii lor!
INGINERUL
„Ingineria reprezintă o mare profesie. Există in ea satisfacţia de a urmări o
plăsmuire a imaginaţiei care prinde viaţă, cu ajutorul ştiinţei, într-un plan pe
hârtie. Apoi, se va trece la realizarea in piatră, metal sau energie. Acesta poate
fi privilegiul unic al inginerului. Marea responsabilitate a Inginerului, in
comparaţie cu celelalte profesii, este aceea că lucrările sale sunt vizibile la tot
pasul.
El nu poate îngropa greşelile în mormânt, precum doctorii.
El nu poate argumenta, doar din vorbe, precum judecătorii şi avocaţii.
El nu poate, ca arhitecţii, să-şi ascundă eşecurile cu pomi sau viţă de vie.
El nu poate, la fel ca politicienii, să pună toate neajunsurile sale pe seama
adversarilor, sperând că oamenii vor uita. Un inginer, pur şi simplu, nu poate
nega ceea ce a făcut, in cazul în care lucrările sale nu funcţionează, el este
responsabil. Aceasta este fantasma care ii bântuie nopţile şi zilele.
El este cel care, la sfârşitul zilei, se reîntoarce la locul de muncă să
calculeze din nou. Se trezeşte noaptea într-o sudoare rece şi pune pe hârtie
ceva, care arată ca o „prostie" dimineaţa. Toată ziua tremură la gândul că ar
putea să apară ceva imprevizibil, care să-i zdruncine opera la care lucrează. Pe
de altă parte, spre deosebire de medicul său, el nu-şi duce viaţa printre cei
suferinzi şi slabi. Spre deosebire de soldat, distrugerea nu este scopul lui. Spre
deosebire de avocat, certurile nu reprezintă pâinea lui de zi cu zi.
El, Inginerul, are sarcina de a îmbrăca oasele goale ale ştiinţei cu viaţă,
confort şl speranţă. Nicio îndoială însă, anii trec, iar oamenii, privind o
construcţie, uită care Inginer a făcut-o, chiar dacă au ştiut vreodată!... De
foarte multe ori, doar vreun politician sau vreun finanţator îşi pune numele pe
construcţia sa.Cu satisfacţii pe care puţine profesii le pot cunoaşte, inginerul
se uita înapoi cu bucurie la fluxul nesfârşit de bunătate şi binefacere care
decurge din succesele sale. Iar respectul şi recunoaşterea colegilor săi
profesionişti reprezintă tot ceea ce îşi doreşte..."
Herbert Hoover
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Herbert Clark Hoover (1874-1964) a fost un inginer american
(Stanford), om de afaceri, politician şi cel de al 31-lea Preşedinte al Statelor
Unite între 1929 -1933, ani ce au coincis cu Marea Criză din 1933. (care a
durat timp de 10 ani). Deşi politicile predecesorilor săi – Harding şi Coolidge
– au contribuit în mare măsură la declanşarea crizei, majoritatea
americanilor l-au considerat responsabil pe Hoover, care a purtat asfel
blamul politic al crizei.
Iată, dragi colegi, un confrate de peste ocean care ne-a lăsat un
adevărat crez moral, descoperit acum de mine, cu totul întâmplător; eu cred
că a fost o şansă – data fiind realitatea istorică din ţara noastră – unde clasa
muncitoare a fost clasă conducătoare a societăţii. Dar asta fost. Personal
cred că mesajul are un conţinut incredibil de adevărat şi actual.
Întrebarea este dacă mesajul ne poate fi util sau nu. Desigur, nu ştiu dacă
cineva dintre noi mai este activ d.p.d.v. profesional,dar majoritatea - nu.
Dar sunt convins că valorile morale ale crezului acestui om pot fi de o reală
valoare în modelarea comportamentului adeqvat, mandatoriu pentru
susţinerea tonusului vital. Sau altfel spus, să ne bucurăm în continuare de
viaţă aşa cum ne dorim.
Au participat :

Vasile ALEŞINCU, Coca şi Constantin (Nelu) DUMITRU, Gigi
DUMITRESCU şi Aurel OŢEL,Gabi şi Vali GHEORGHE,
Ileana şi Radu GRUIA, Costel MARIN, Moise MARIN,Emilia şi
Dan MATEESCU, Rodica NICOLESCU, Nina OLARU, Luci şi
Adrian POPA, Lucia şi Ionel STĂNESCU, Radu STOIAN, Dan
ŞTEFĂNESCU, Ana şi Mirel VANCA (24)

Cick pt. Cuprins

5

Revista MECANICII’61, An 13, # 137, decembrie 2017 EE

Ionel Stănescu (profil), Sile Aleşincu (idem), Aurel oţel, Gigi Dumitrescu, vali Gheorghe, Gabi Gheorghe, Ileana Gruia, Ani Vanca
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Emilia Mateescu, Coca Dumitru, Luicia Stănescu, Ionel Stănescu
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Nelu Dumitru, Marin Moise, Radu Stoian,Dan Mateescu

Adrian Popa , scurt discurs
in memoriam
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Ileana Gruia
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Pe fundal: Marin Moise, Rodica Nicolescu, Nina Olaru,
Costel Marin, Radu Stoian (profil)
Luci Popa (profil)
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Familia Stănescu, Luci Popa
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Mirel Vanca
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ODATĂ ÎN VIAŢĂ
Sursa : MECANICII’61, An 13 , # 137, decembrie 2017 EE

Mirel VANCA

PARTEA II

6. Villefranche sur Mer
Este o comună port, situată în sudul Franţei, pe Coasta de Azur, în apropierea oraşului Nisa ,
cu atributele de oraş, cu excepţia numărului populaţiei de numai 5500 locuitori. Are o istorie
veche şi câteva monumente interesante.
Portul este natural şi insuficient de adânc ca vapoarele mari să poată ancora la ţărm. Am
ancorat în larg şi am ajuns pe uscat cu ajutorul unor vaporaşe. Localitatea are o aşezare
pitorească, care m-a impresionat când am văzut-o prima oară, dimineaţa, de la ferestrele
restaurantului de pe vapor. Am întârziat puţin pe ţărm la plecarea spre Nisa, aşteptând
autocarul, iar la întoarcerea cu trenul din excursia la Nisa şi Monaco, am străbătut, pe jos, o
bună parte din comună, ceea ce ne-a permis să facem poze.
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7. Nisa
Nisa este supranumită şi Capitala Coastei de Azur. Are 360.000 de locuitori. Este al
cincilea oraş ca mărime din Franţa Este „vechi, antic şi de demult”.
Am văzut ceva din el din mersul autocarului şi am parcurs cu pasul celebra Promenade
des Anglais, faleza la Mediterană a oraşului, unde anul trecut de Ziua Naţională a Franţei a
avut atacul terorist cu un camion intrat în mulţime. Nu ne-am lovit de reprezentaţi ai
aristocraţiei engleze, care ori dormeau încă la ora în care ne-am nimerit noi acolo, ori şi-au
schimbat locul unde-şi petrec vacanţele.

Promenade Des Anglais
Am ţinut să intrăm în celebrul hotel al românului Negresco, despre al cărui turn se
spune că a imitat rotunjimea sânului iubitei lui. Am constat că plaja, pe care câţiva turişti se
prăjeau la soare, iar alţii se scăldau în Mediterană, nu se compară cu cea de la Mamaia: este
îngustă şi cu pietricele în loc de nisip.

Hotel Negresco

Vedere spre plaje
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Portul

Gara

Am fost şi în gara din Nisa, de unde am luat trenul spre Monaco, autocarul Karpaten,
compania de turism prin care am făcut excursia, ne-a abandonat în Nisa, primind alte
însărcinări.
8. Monaco
Este unul dintre cele mai mici state din Europa cu capitala la Monte Carlo ( are o
suprafaţă de 2,02 km² şi o populaţie de 37.800 locuitori). L-am vizitat în fugă, am văzut
puţin, dar suficient să-mi fac o impresie generală despre ţară şi capitală care pentru mine se
confundă una cu alta. Am văzut o aglomeraţie mare de construcţii de înălţimi şi stiluri
diferite, care departe de a crea o impresie dezagreabilă, creează una de armonios, funcţional
şi chiar rafinat. Monte Carlo este un oraş distins, deosebit de tot ce-am văzut în materie de
urbanism! S-a construit mult, cu cap, îndrăzneţ şi cu gust, transformând terenul accidentat pe
care este aşezat oraşul stat dintr-un inconvenient într-un avantaj. Am rămas încântat. Păcat că
am văzut prea puţin, atât cât s-a putut, cutreierându-l pe jos, între două trenuri.
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Cazinoul
9.Toulon
La fel ca Nisa, pe care am vizitat-o, şi Marsilia pe care urma s-o vizităm, Toulon care
este situat în Provence, una dintre cele mai interesante şi pitoreşti regiuni ale Franţei, este
principalul port militar al ţării şi adăposteşte cea mai mare bază militară NATO. A fost
întemeiat de navigatorii fenicieni. Lor le-au urmat aici grecii şi romanii. Din 1486 aparţine
Franţei. Din închisoarea oraşului a evadat Jean Valjean, eroul romanului „Mizerabilii” al lui
Victor Hugo. A fost intens bombardat de nemţi în timpul celui de Al Doilea Război Mondial.
Majoritatea pozelor postate sunt făcute de pe vapor. Am făcut câteva şi în oraş. Am
ajuns acolo singur, în răgazul de două ore între întoarcerea de la excursia de la Marsilia şi
plecarea vasului spre Barcelona. Am fost să cumpăr medicamente (eu, Ana şi mai mulţi
excursionişti am contractat o afecţiune respiratorie datorită aerului condiţionat din cabinele
de pe vapor). Am nimerit pe Cours (bulevard) Lafayette, o stradă pietonală din oraş, care m-a
încântat prin atmosfera ei patriarhală, asemănătoare cu cea a unor străzi din oraşele noastre.
Acolo am descoperit o fântână pe care erau fixate două plăci cu citate din scriitorii francezi
Jean Costeau şi Jean Aicard. Primul omagiază Toulonul, al doilea Provence-ul în nişte
termeni care se vede că le-au mers locuitorilor oraşului la inimă. Mi-au plăcut şi mie.
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10. Marsilia
Am ajuns la Marsilia cu autocarul venind de la Toulon. Este al doilea oraş ca mărime
din Franţa şi cel mai mare port comercial al ţării, capitala regiunii Provence. Are o populaţie
de 820.900 de locuitori. A fost fondat de greci, moştenit de romani şi adus la dezvoltarea de
azi de francezi. Imnul naţional al Franţei, Marsilieza, îi poartă numele. În 1792 a fost cântat
de soldaţii republicani din Marsilia la intrarea în Paris, iar în 1795, a devenit imnul naţional al
Franţei. Şi Marsilia a suferit mari stricăciuni datorită bombardamentelor nemţeşti din cel de
Al Doilea Război Mondial. Portul Vechi se numără printre victimele acestor bombardamente.
Au dispărut numeroase monumente istorice şi de arhitectură care n-au mai putut fi
reconstruite.

Catedrala Notre Dame de la Garde care domină oraşul
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Vederi ale oraşului de pe platforma Catedralei. Insula mică din faţă adăposteşte fortăreaţa
Chateau d’If din care a evadat viitorul conte de Monte Cristo,

Portul Vechi
11. Barcelona
Este un oraş mare şi frumos, capitala Cataloniei, aşezat pe malul Mediteranei (Coasta
Brava), în zona sub-montană a Pirineilor. Oraşul s-a căţărat şi pe colinele care îl înconjoară.
Am sosit aici dimineaţa şi am stat până seara. Am făcut un tur panoramic al oraşului cu
autocarul şi am oprit în câteva zone de interes turistic maxim. Am făcut o mulţime de
fotografii, ceea ce mă determină să prezint oraşul în patru etape.
11.1 Vederi de pe vas, din autocar şi de pe Montjuic
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Muntele Montjuic, este una dintre colinele oraşului şi cea mai apropiată de el. Pe
această colină s-a construit pentru Olimpiada din 2002 satul olimpic, stadionul olimpic şi o
sală a sporturilor. Tot pe el se află Palatul Culturii, iar la poalele lui, Piaţa Spaniei. De pe el
se deschide o vedere splendidă de ansamblu a oraşului.

Intrarea în port

Vederere a oraşului de pe Montjuic

Piaţa Spaniei

În drum spre Monjuic

Turnurile gemene din Piaţa Spaniei

Fântâna „Europa” din Piaţa Spaniei
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Stadionul „ Camp Nou” al FC Barcelona, de 98.787 locuri, construit în 1954
11.2 Cartierul Gotic.
Este dominat de catedrala Gotică. Are clădiri vechi, datând din Evul Mediu, şi străzi
înguste. Printre altele, aici s-a născutpictorul şi sculptorul Juan Miro, a lucrat pictorul Pablo
Picasso şi a fost sediul guvernului catalan (Generalitat).
Ne-am nimerit la Barcelona în ziua de 30,09.2017, preziua Referendumului. În oraş era
linşte, puţine steaguri catalane arborate pe clădiri şi doar câţiva demonstranţi pentru unitatea
Spaniei şi nu pentru independenţa Cataloniei.

Catedrala Gotică

Poarta principală a catedralei
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Generalitat

Demonstrând pentru unitatea Spaniei

.
11.3 La Rambla,
Este cea mai celebră, cea mai frumoasă şi cea mai aglomerată stradă din Barcelona.
Începe din Piaţa Catalonia şi se termină la statuia lui Cristofor Columb, aflată în Placa de la
Porta Pau (Piaţa Porţii Păcii).
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Statuia lui Cristofor Columb a fost proiectată pentru Expoziţia Internaţională din 1888.
Piedestalul monumentul este decorat cu un număr mare de figuri alegorice. El şi coloana sunt
goale pe interior, unde este instalat un lift care urcă vizitatorii până la o platformă de pe care
se poate admira oraşul.

11.4 Gaudi
Antonio Gaudi (1852-1926), catalan get beget, este arhitectul care a construit, în
Barcelona, câteva monumente de arhitectură devenite celebre, deosebite de tot ce s-a făcut
până la el. Capodopera lui este catedrala Sagrada Familia, urmată de Parcul Güell, Casa
Batllo, Casa Mila, Palatul Güell etc. Din păcate, am vizitat doar două dintre ele şi am văzut
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alte două din mersul autocarului. Iar „le-am vizitat” e un fel de a zice, pentru că ,de fapt, leam văzut pe toate din fugă, iar pe unele numai din exterior.
Gaudi a iubit mult Ştiinţele Naturii şi s-a inspirat din lumea plantelor şi a animalelor.
Salamandra a fost animalul său preferat, imitat în multe dintre operele sale. În Parcul Güell, a
creat una uriaşă, din rocă sau ciment acoperită cu plăci de ceramică şi sticlă colorate.
Sagrada Familia (Sfânta Familie)
Lucrările au început în 1882 şi se apreciază că vor mai dura până în 2026. A fost
concepută de Antonio Gaudi, care a lucrat la ea timp de 40 de ani. Opera îi este continuată de
alţi arhitecţi. Are 18 turnuri, cel mai înalt dintre ele fiind de 170 m. Are trei faţade: a Naşterii,
a Gloriei, a Patimilor. A fost sfinţită în 2010, de Papa Benedict al XVI-lea. Din păcate, nu vă
pot oferi nişte poze de calitate: n-am avut nici perspectivă, iar biserica este, în mare parte,
mascată de schele şi auxiliarele şantierului.

Faţada Naşterii

Faţada Gloriei (intrarea principală)

Parcul Güell.
A fost construit la comanda contelui Güell, protector al lui Gaudi, între 1900 şi 1914.
Are 17 hectare. Pe teren am văzut doar o parte din el.
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Macheta

12. Napoli
De la Barcelona la Napoli (din Spania în Italia) este o distanţă de 566 mile marine
(1048 km), pe care am parcurs-o într-o noapte şi o zi. A fost o senzaţie neobişnuită ca o zi
întreagă să nu vezi altceva în jur decât apă, apă, apă…. Exagerez, pentru că pentru o foarte
scurtă perioadă de timp, pe la prânz, la tribordul vaporului am văzut o geană de pământ:
ţărmul Sardiniei.
Neapole este al treilea oraş ca mărime din Italia. Are aproape un milion de locuitori.
Se află la poalele Vezuviului (cartierele sale sud-estice urcă pe versanţii vulcanului) Faptul
acesta ne-a dat emoţii. Şi aici am făcut poze de pe vapor şi din autobuz.
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Muntele Vezuviu are o înălţime de 1281 m şi este la 10 km de centrul oraşului
Neapole. A erupt în anul 79, d.Hr, acoperind cu cenuşa sa oraşul roman Pompei, care a
început să fie scos din nou la lumină abia în 1748 şi cu lavă oraşul Herculaneum, aflat cam la
aceeaşi distanţă de vulcan. Ultima sa erupţie majoră a avut loc în 1639, iar una mai mică în
1944. Deşi, în viitorul apropiat, o alta este foarte probabilă, napolitanii continuă să
construiască aproape de el
13. Coasta Amalfitană
Se spune, de către cei care au cutreierat toată Europa, că această coastă este cea mai
pitorească de pe continent. Coasta Amalfitană este, de fapt, o parte din litoralul peninsulei
Sorento, situată la sud de Napoli, la capătul căreia se află Insula Capri ( pe care n-am vizitato). Denumirea îi vine de la oraşul Amalfi, situat pe latura sudică a peninsulei. Am vizitat-o cu
un autocar, călătorind de-a lungul ţărmului, la ducere, şi traversând peninsula, peste munte, la
întoarcere. Pe drum, majoritatea pozelor le-am făcut din autocar, iar localizarea lor am făcuto cu aproximaţie. Ne-am oprit de durată doar în Amalfi, unde am făcut, de asemenea, o
mulţime de poze.
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Castellmare di Stablia (mai jos, Sorento)

Positano

Positano
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13.2 Amalfi
A fost un mare centru comercial pe vremea bizantinilor. Acum este o simplă comună
cu 5173 de locuitori, care are însă un dom din secolul IX, cu o criptă care adăposteşte craniul
Sf. Andrei. M-am întrebat, cum a ajuns craniul lui acolo? Am aflat că a fost adus de la
Constantinopol, în 1208. Ar trebui să-l revendicăm noi, românii, că doar Sf. Andrei este
patronul ţării noastre. Aş fi făcut-o eu, dar, din păcate, am stat prea puţin la Amalfi.

Catedrala în stil maur

Clopotniţa Catedralei
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Prin Amalfi pe aceiaşi stradă
.

Amalfi, pe faleză

Amalfi pe „corso”
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14. Roma
Iniţial, Roma n-a fost inclusă în program. Am vizitat-o profitând de intervalul mare de
timp între debarcarea la Civitavecchia şi decolarea spre Bucureşti de pe aeroportul Fiumicino.
Distracţia ne-a mai costat 50 de euro pe fiecare.
Am fotografiat din autocar şi de la faţa locului, în ordine începând cu intrarea noastră
în Roma din spre Civitavecchia şi terminând cu ieşirea spre aeroport.
În Roma am preferat să vizităm centrul civic roman, pentru că, oricum, suntem neamuri
cu romani, fie că ei sunt strămoşii noştri, cum zic unii, fie că avem strămoşi comuni cu ei,
cum zic alţii. Pe unele dintre mulţimea de monumente şi ruine de aici le ştiam dintr-o vizită
anterioară, pe altele le-am identificat acasă, cu ajutorul documentelor aduse din cele două
excursii.

Coloseum

Spre templul lui Venus
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Pe Via Imperiali

Columna lui Traian

Forumul Roman

Fontana Trevi

Monumentul Victor Emanuel II (al unificării Italiei)

Arcul lui Constantin

Castelul San Angelo

32

Foaie de suflet lunară a Asociaţiei “Promoţia ’61 MECANICĂ”

Cu asta am terminat relatarea croazierei pe Mediterană, eveniment unic şi important în viaţa
mea. Am parcurs, în total, pe mare, 1324 mile marine, ceea ce echivalează cu 2452 km,
aproape cât lăţimea Atlanticului între Liberia şi Brazilia. E ceva, nu? Mi-a făcut plăcere s-o
retrăiesc. Se spune despre o excursie că e de trei ori plăcută: când te documentezi pentru ea,
când o efectuezi şi când o recapitulezi.

Catedrala San Pietro, pe fond îndepărtat

Eu, Ana şi stră,stră....
bunicul nostru Traian

Tibrul în Cetatea Eternă
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înţelepciunea
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este
principii: libertatea cuvântului,
alegerea între lac şi puț. Prin vot
libertatea cugetului şi înţelepciunea
democratic va fi ales acela, pe care
de a nu le folosi pe cele două
bogaţii îl pot manipula.
precedente.
democratic
ne
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Democraţia
este calea
de
ceva folositor, sau vreo schimbare
mijloc, care trece peste tot şi nu
în bine, nu am mai fi lăsaţi să
duce nicăieri.
votăm.
Democraţia e ca un şlagăr pe
„Cel mai bun argument
care toţi îl cântă, dar căruia nimeni
împotriva democraţiei este o
nu-i cunoaşte textul.
discuţie de 5 minute cu un alegător
Democraţie este atunci când
mediu.” – Whinston Churchill 1874turma de oi crede că îl conduce pe
1965 d.Hr.
măgar, care e condus şi el.
„Să nu crezi nimic din ceea
Democraţia este forma politică
ce auzi sau citești, nu contează
în care fiecare cetăţean primeşte
cine a spus-o sau scris-o, chiar
ceea ce merită majoritatea.
dacă am spus-o eu, doar dacă
Democraţia îţi dă dreptul să
rezonează sau creează sens cu
înjuri pe cine vrei, dar nu-ţi dă
gândirea ta.” - Budha 563 ȋ.Hr. 483 ȋ.Hr.
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