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Radu GRUIA

Întâlnire aniversară programată şi anunţată din timp de către organizatori..
Se părea că totul va fi ca la carte dar….n-a fost chiar aşa pentru că, din vari
motive, programul anunţat nu a putut fi respectat ! Aşa dar, în ulima clipă ,
urmare implicării colegului Vanca, totul s-a desfăşurat fără probleme,
schimbările fiind aduse la cunoştiinţa participanţilor, totuşi în timp util.
Aşa dar, sâmbătă 14 iulie, la 9.30, participanţii ne-am întâlnit, cu bucurie şi
plăcere la vechiul sediu al bătrânei noastre şcoli din str. Gheorghe Polizu, în
amfiteatrul corpului L, de unde mulţi dintre noi au amintiri încă neşterse …..
(personal îmi amintesc încă de momentul nefericit când am amânat , din proprie
iniţiativă, un curs de “Acţionări electrice” al conf. Herbert Cozin şi ce a urmat
după aceea!) Dar ce-a fost, a fost !
La ora 10.00, am intrat cu toţii în sală, ne-am ocupat locurile în bănci sau la
prezidiu şi “Ordinea de zi”, cu un singur punct – strigarea catalogului şi cuvăntul
participanţilor – a început. Fiecare a relatat, mai mult sau mai puţin, aplicat, ce
avea pe suflet într-un asemenea moment. După păreea mea, Virgil Clapon,
prezent de această dată, a reuşit să câştige “marele premiu” de interes al
asistenţei cînd, la un moment dat, a afirmat că este încă în activitate şi lucrează
la….Parchetul General (rumoare în sală) în calitate de Expert tehnic pt. stabilirea
cauzelor catastrofelor aviatice”.
Un eveniment care trebuie cu siguranţă menţionat, este sosirea stimatului nostru
Domn Profesor Voicu Tache , acum nonagenar, care a ţinut să ne onoreze cu
prezenţa D-sale, menţionînd “ aţi fost prima mea promoţie din carieră”!
Întâlnirea a luat sfârşit la ora 12.00, fiind urmată, conform programului, de
vizitarea Muzeului Politehnicii, găzduit într-una clădirile sediului din Polizu.
Din păcate, nu am putut participa la această vizitare, din nişte motive….f.
personale şi absolut neprevăzute: brusc nu m-am mai putut deplasa, ( dureri
atroce în zonele plantare…încălţămintea !!) şi căderea bateriei Ap. foto !
Totuşi, un detaliu absolut relevant : # 66 / octombrie 2011, al revistei noastre,
este expus la Muzeul Politehnicii !!! (are 51 de pagini şi o puteţi lectura oricînd,
pe site https://mecanicii61.ro, pag. ARHIVA TAB !
Click pentru Cuprins
Au participat :
P r e z i d i u : Adrian POPA, Artemiu VANCA, Costantin DUMITRU, Prof. Voicu Tache,
Sorin DINESCU, Gigi DUMITRESCU (6)
S a l ă :Sile ALEŞINCU, Adelina şi Stănel BONE, Constantin CHIRIŢOIU, Virgil CLAPON
Florian DRĂGĂNESCU, Mihai ENE, Mihaela TIHAN şi Nae ENESCU, Corina FIRUŢĂ, Gabi
şi Vali GHEORGHE, Ileana şi Radu GRUIA, Erica şi Ozi JOEL, Costel MARIN, Marin
MOISE, Rodica NICOLESCU, Valeriu POP, Ionel STĂNESCU, Radu STOIAN Nicu
SURUCEANU, Ana VANCA (24)
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Prezidiul, în componenţa de la începutul
evenimentului.
„Stentorul” Popa, rosteşte o alocuţiune
şi strigă..... catalogul !

Galeria Doamnelor : Gabi Gheorghe, Ileana Gruia,
Erica Joel, Corina Firuţă, şi Rodica Nicolescu
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La „centru”: (stg-dreapta, de sus) : Sile Aleşincu,
Ionel Stănescu, Nicu Suruceanu, Mihai Ene,, Riri Pop,
Ani Vanca,Stănel Bone şi Adelina Bone,
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Dreapta, (stg –dr, de sus): Florian Drăgănescu, Virgil Clapon, Vasile Gheorghe,
Marin Moise,Radu Stoian,Costel Marin şi Constantin Chiriţoiu

Sorin Coriolan Dinescu.
De la „polul frigului”, la Mamaia,
via LO22 din Polizu !
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Doamnelor şi Domnilor ,
Mihai Ene !
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Doamnelor şi Domnilor ,
Excepţional ! Cu noi, la 14 iulie 2018, la 57 de ani de la absolvire,
PROFESORUL NOSTRU, DOMNIA SA Domnul VOICU TAKE !!!!!
Vă mulţumim pentru tot ce-aţi făcut pentru noi ! Fie ca Dumnezeu să vă ocrotească
şi în continuare !!
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Notițe despre
tehnica
contemporană
Sursa: MECANICII’61, Anul 14, # 144, iulie 2018

Radu MIHALCEA

Stau într-un chez-longue pe terasa casei, las privirea să alunece peste abundența
de verdeață din grădină – cea mai multă a fost plantată de când trăiesc și eu pe
meleagurile astea - și caut un moment de relaxare și o inspirație cu caracter
tehnic pentru un articol destinat revistei Mecanicii61: acesta a fost apelul lui
Radu Gruia și promisiunea mea! Să mai comunicăm și noi din când în când câte
ceva despre fabuloasa dezvoltare a tehnicii contemporane, care acum are loc fără
noi, căci noi am ieșit din joc! Suntem pensionari de o bună bucată de vreme!

*
Dintr-una dintre grădinile vecine mă deranjează zgomotul unei mașini de tăiat
iarba: americanii sunt oameni gospodari, au grija de gradinile lor și taie iarba de
câte ori este nevoie și...la orice oră le trece prin cap...Acum este ora 15.30, unii
dintre vecini mai dorm încă – chiar și Rodica își face somnul ei de dupăamiază –
dar vecinul taie iarba...si face un zgomot...mamă-mamă!
În Germania nu s-ar putea întâmpla așa ceva: tăiatul ierbii în grădină este permis
între anumite ore, pauza de după amiază este menținută cu sfințenie...! Iar
motorul termic al mașinilor ar fi prevăzut cu un amortizor de zgomot a cărui
eficacitate a fost testată înainte ca mașina să primească autorizația de vânzare:
mai mult de 70 dB nu sunt permiși...și aceștia nu se aud până în grădina vecină,
până la mine!
Pe americani nu-i interesează însă zgomotul și efectele lui dăunătoare: mașina de
tăiat iarba nu are amortizor, autobuzele ultramoderne și ultraconfortabile nu au
nici ele...așa că dacă stai pe trotoar în dreptul unui autobuz care se pregătește de
plecare ești asurzit de zgomotul infernal al celor câteva sute de cai putere ascunși
sub capota din spate...
Nu i-am întrebat nicio dată dar îmi închipui că zgomotul produs de mașini este
un element de satisfacție pentru americanul mijlociu și de aceea ei nu pun mare
preț pe prezența aceastui element esențial al liniștii sonore, amortizorul de
zgomot! Teribilă atitudine, zic eu...și intru în casă așteptând ca vecinul să-și
termine treaba pentru ca eu sa mă pot bucura de ciripitul păsărelelor, de
zumzăitul gâzelor, de salturile veverițelor – sunt două familii de veverițe cenușii
care ne-au adoptat grădina drept locul lor de joacă – de fuga iepurilor - și din
ăștia avem câțiva cu care ne bucurăm împreună de vegetația bogată...O căprioară
s-a rătăcit pe strada noastră ultima oară acum trei ani...dar eu le știu bârlogul și
drumurile lor prin pădurea din apropiere și mă duc uneori la întâlnirea de
dupăamiază, la ora 18.30, când ele traversează râul în drum spre locul unde
înoptează...

*
Na, că așa, din vorbă în vorbă, am deviat de la tema aleasă, aceea de a spune cât
ceva despre dezvoltarea tehnicii...
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Acum...că am ajuns în casă...m-am așezat într-un foltoliu așteptând ca vecinul să
termine tentativa lui de a mă asurzi...În casă este liniște, izolația fonică este
foarte bună, nu se aude niciun zgomot de afară...Asta m-a determinat de la
început să transform salonul într-o camera de muzică: la inceput am folosit
difuzoarele mari, aduse din Germania ... Pe urma am mai cumpărat încă două
difuzoare, tot mari, am mai pus în colțuri niște difuzoare mici...dar tot n-am fost
mulțumit de calitatea sunetului: în sala de concerte a filarmonicii din Chicago
muzica se auzea mai bine...
În urmă cu vreo trei ani am devenit atent la stirile despre muzica transmisă
digital...am auzit numai lucruri bune despre ea...dar pe instalația mea analogă
nu puteam asculta muzică transmisă digital! Să trec și aici la ultimul nivel al
tehnicii moderne? Hmmm...
Întro zi am luat-o pe Rodica de mână și ne-am dus la un atelier din apropiere care
promitea că...nu se va lăsa din încercări până nu vom fi pe deplin mulțumiți...Am
ascultat difuzoarele lor...aveau un cu totul alt sunet decât cel pe care-l aveam eu
acasă...dar tot nu era ce-mi doream eu...Ei mi-au împrumutat o instalație
complectă pentru trei zile...am ascultat-o acasă... Hmmm...Era altceva...dar tot
nu eram mulțumit...
Întro zi am intrat din întâmplare la ei...și ei m-au agățat: „Vino să asculți asta, am
primit-o acum câteva zile!”...Erau doua cutii mici, cam 30 x 10 x 10 cm...care
stăteau pe niște piciorușe metalice de 2 cm înălțime și aveau cinci difuzoare
minuscule – față de ceea ce aveam eu acasă – dintre care unul era îndreptat spre
podea!!
Ei...ce să fie și asta...mi-am zis eu...
Dar tehnicienii au cuplat - prin wi-fi, nici-un cablu! – difuzoarele cu o cutie
metalică vopsită în negru – fără ecran, fără nimic pe ea – au umblat la un app
instalat în telefonul lor mobil...și deodată am auzit o muzică așa cum mi-am dorit
eu: ca în sala de concerte a orchestrei simfonice, mai puțin respirația spectatorilor
– pe care totuși o auzi sau o simți acolo! Formidabil ce sunet clar, fără nicio
distorsiune, cald, plin, clar... curgea din aceste difuzoare minuscule...!!
Le-am luat, am luat și cutia aia neagră, le-am cuplat prin wi-fi cu o tabletă Apple
care zăcea prin casă cam nefolosită...și acum am ce mi-am dorit...Tableta
folosește drept ecran al aparatului de radio: acesta a fost simplificat la
maximum...dar are acum avantajul că poți să te cuplezi la el de unde vrei: fie din
computerul meu din birou, fie de la telefonul mobil, fie de la tabletă...Măiii...ce
ţi-e și cu tehnica asta modernă!
Înstalația prinde peste 300 de posturi de muzică din întrega lume: eu am ales un
post elvețian care nu transmite reclame și care oferă un program foarte apropiat
de gusturile mele...și uite așa...am satisfăcut pasiunea mea pentru muzică
clasică... folosind tehnica modernă...De atunci am redus asitența la concertele
filarmonicii locale la jumătate: ce ascult eu acasă are o calitate mai înaltă decât
ce oferă ei în sala de concert...! Și asta este tehnica modernă...de o calitate
perfectă, care nu mai poate fi depășită de nimic...Non plus ultra...!

*
Dar să vedeți povestea cu telefonul mobil...În încercarea de a reduce costurile cu
instalația electrică, am renunțat la linia telefonică obișnuită – pe care Rodica o
avea de 30 de ani... Fiecare dintre noi avem câte un telefon mobil...și deci putem
să fim accesați oricând...dacă avem telefonul cu noi! Așa am gândit noi...
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Ăsta însă este cusurul telefonului mobil: trebuie să-l ai cu tine! Dar noi...fiindcă
nu telefonam prea mult și nici nu ne sună lumea prea des...le lăsăm acasă sau –
mai rău – nu știm unde le lăsăm, prin casă, desigur! Așa că de aici a pornit o altă
dandana: sau purtăm telefonele mobile cu noi, tot timpul, chiar și în casă – ceea
ce s-a dovedit a fi nepractic – sau...tăiem și ultima legătură cu lumea...
Dar și la asta am găsit o soluție...tehnică: există telefoane staționare care – prin
wi-fi – pot fi cuplate cu telefoanele mobile, dacă acestea se află în apropiere! Am
cumpărat deci un set de asemenea telefoane – câte unul pentru fiecare cameră,
costă mai nimic! - și le-am cuplat electronic cu telefoanele mobile, care însă,
atunci când eram acasă, tebuiau sa fie depuse în apropiere de centrala
telefoanelor fixe...Treaba a mers excelent – între timp am devenit cu adevărat
specialiști în manevrarea telefoanelor moderne – dar... desigur că tot noi, oamenii,
suntem inperfecți! Ba telefoanele mobile nu erau încărcate, ba nu erau în
apropierea celui fix, ba...etc...etc...puteți să vă închipuiți că au existat o mie de
motive de ce instalația asta ultra modernă nu a satisfăcut cerințele noastre și nici
cele ale prietenilor noștri care ne căutau la telefon...Asa că am mers din nou la
telefoane și am cerut un număr de telefon fix...și l-am primit (este 708 784 6027,
notați-l!)...și acum avem și telefone mobile și fixe si tot ce vrem, plus complicațiile
electronice aferente, plus plăcerea că bateriile se mai descarcă și când nu vrem
noi...

*
Fiind pensionari...nu mai avem un contact direct cu industria și cu ingineria, tot
ce aflăm - și tot ce vă transmit și vouă - este din publicații tehnice...care nu sunt
foarte detailate fiindcă este întotdeuna vorba de păstrarea secretului de
întreprindere...
Rodica a fost acum invitată să facă parte dintro comisie a Academiei de Stiințe
Tehnice a USA care să redacteze un material despre...dezvoltarea transportului
individual în anii 2030 - 2040!! Teribilă chestie, fiindcă...este necesară multă
fantezie: elementele de bază ale acestor tehnologii abea au apărut acum pe piață
sau numai în laboratoarele de cercetări...și cine știe care dintre acestea vor
supraviețui trialului care va avea loc timp de 15 - 20 de ani de acum încolo! Dar
oricum...este o legătură cu dezvoltarea tehnicii moderne...să vedem ce o să iasă
din ea și pentru revista Mecanicii61!

*
Luni și marți Rodica a fost în Washington să participe la lucrările acestei
comisii...Când să se întoarcă acasă...o ploaie torențială a oprit total circulația
aeriană...Pe aeroport nu se mai mișca nimic, erau 30 cm de apă...I s-a oferit un
bilet pentru un avion a doua zi...dar unde să petreacă noaptea?
A căutat in tot Washingtonul...nimic! A căutat în afara orașului, în localitățile din
apropiere... Nimic! Disperată, m-a sunat pe mine...ce să facă?
Iar eu am folosit iarăși unul dintre avantajele tehnologiei moderne: am în
computer un program care servește la găsirea și închirierea hotelurilor...L-am
deschis, am căutat din ce în ce mai departe de Washington până ce am găsit o
cameră la un hotel...Am reținut-o, am și plătit-o, Rodica a luat un taxi și a mers o
oră până ce a ajuns la hotel...Camera îi era rezervată...
Asta este tehnologia modernă...

*
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Așa că o să vă povestesc acum despre o dezvoltare care a avut loc în ultimii 10
ani...dar nu în industria constructoare de mașini ci în cea...petrolieră. USA a
devenit cel mai mare producător atât de petrol cât și de gaz din lume: știați asta?
USA a depășit atât Saudi Arabia în producția de petrol – deschizând câmpuri
petroliere noi pe teritoriul USA – cât și Rusia în producția de gaz, folosind o
tehnologie dezvoltată în ultimii 20 de ani...Deci...tot dezvoltarea tehnicii, tema
cerută de colegi și propusă de Radu Gruia...
S-o luăm de la început...Ceeace știm noi este că forajele se execută vertical, de la
turla de foraj în jos...până la 2000 – 4000 m adâncime, unde se găsește stratul
purtător de petrol sau de gaze...În gaura creată se introduc tuburi de oțel, la
suprafață se montează un ventil care rezistă la presiuni mari...mai departe se
instalează conducte
care fac legătura fie cu depozite fie cu instalații de
prelucrare...și cam asta este toată treaba...
Una din problemele curente este că un asemenea puț poate să colecteze petrolul
sau gazul din jurul lui...și dacă se dorește să se lărgească zona de
exploatare...mai trebuie forat un puț...Asta costa mult, durează...etc...
Inginerii de foraje au reușit să realizeze o performanță deosebită: după ce ajung
cu forajul la adâncimea dorită...continuă să foreze...orizontal! Cum fac asta...nu
mă întrebați că... nu știu... dar tehnica modernă permite realizarea mai multor
foraje orizontale – radial de la puțul vertical – astfel că zona accesată pentru
exploatare este mult mai mare...iar producția unui singur puț este mult mai
mare...Acesta a fost un prim pas spre reducerea costurilor de exploatare a
petrolului, care a devenit deja de câteva decenii tehnologia curentă folosită.
În urmă cu doua decenii s-a descoperit că anumite straturi geologice în USA
conțin o mare cantitate de gaze...neexploatabile...fiindcă gazele se află închise în
straturi asemănătoare cu argila...de unde nu pot scăpa spre puțul de exploatare!!
Dar găzarii au găsit și aici o soluție: ei fac forajele verticale și orizontale – ca de
obicei – dar pe urmă cuplează o instalație specială la tubul de foraj și introduc un
lichid sub presiune mare – câteva sute de bari – care distruge structura stratului
purtător de gaze. Gazele eliberate evoluează către puțul forat și sunt colectate la
suprafață...și așa s-a obținut o multiplicare a producției de gaz a USA în mai puțin
de un deceniu...
Problema nu este chiar așa de simplă fiindcă lichidul folosit este toxic, pentru
fabricarea lui este necesară o mare cantitate de apă, după folosire lichidul apare
la suprafață și trebuie stocat undeva în condiții sigure, subsolul cu o structură
distrusă tinde să se reașeze și provoacă cutremure – mici dar dese – spațiul fost
ocupat de gaze tinde și el să cedeze sub presiunea imensă a straturilor de
deasupra...Toate acestea creează mișcări tectonice care duc la avarierea
construcțiilor de la suprafață...etc...
Din fericire terenurile purtătoare de gaze se află în afara locurilor dens locuite in
USA, se află în Oklahoma, Wuoming, Texas...Odată cu începerea exploatării
gazelor au venit și mii de oameni în căutare de lucru...în localități care numărau
mai înainte numai 100 sau 200 de locuitori. Parțial a fost o migrație comparabilă
cu cea din secolul 19 către rezervele de aur din Alaska....O dată efectuate forajele
caravana aceasta a mers mai departe și a construit alte puțuri, alte conducte de
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colectare a gazelor, alte depozite, șosele, locuințe, etc...În urma lor au rămas sute
de puțuri de exploatare, plasate pe sute de km2 care toate trebuiau revizuite,
reparate, menținute în funcție...etc...
Aici a apărut a doua dezvoltare tehnologică, după cea legată de foraje... Pentru a
reduce personalul de exploatare a fost creată și folosită cea mai modernă
tehnologie...Cu toate investițiile imense în tehnologie modernă, costurile unui puț
forat au scăzut cu 40%!
Mai întâi toate puțurile au fost dotate cu nenumărați sensori care transmiteau
continuu la o stație centrală, aflată undeva, departe, parametrii de exploatare:
presiunea la gura puțului, cantitatea extrasă, analiza chimică a petrolului și
multe altele, împreună cu parametrii de funcționare ai agregatelor: curentul
consumat, temperatura lagărelor, scăpări prin neetanșeități și multe altele...Întro
singură clădire din Oklahoma un grup de oameni de știință și de ingineri
supraveghează continuu funcționarea tuturor noilor exploatări de gaze din USA!
Întreținerea sondelor și a instalațiilor se face de către o echipă specializată, dotată
cu un camion și cu toate sculele și piesele de schimb necesare. Echipa stă în
legătură radio cu centrala, de unde primeste zilnic – prin email - programul de
lucru în funcție de gravitatea problemelor apărute la unele sonde. Programul a
fost elaborat automat de o instalație care folosește ...inteligența artificială, pe care
am prezentat-o într-un articol precedent. Muncitorii care ajung la puț sunt dotați
cu ochelari speciali, care transmit imaginea pe care o vede lucrătorul pe ecrane
situate în centrală, unde sunt analizate de specialiști experimentați. Aceștia
transmit lucrătorului de pe teren instrucțiunile lor și acestea apar direct pe lentila
ochelarilor pe care-i poartă lucrătorul: tehnica nu este nouă, se aplică de doua
decenii la căștile pe care le poartă piloții avioanelor de vânătoare...Dar este pentru
prima oară folosită cu multă eficiență într-un domeniu civil!
In dotația lucrătorilor de pe teren se află și o dronă care este folosită pentru
dedectarea neetanșeităților la conducte sau depozite de petrol: drona zboară de
deasupra acestora și transmite imagini la centrul de comandă. O deplasare a
lucrătorului dealungul conductelor sau pe depozite...nu mai este necesară: drona
face aceiaș treaba mult mai repede și mai ieftin!

*
Consecințele modernizării tehnologiei sunt imense. Desigur că avantajul principal
constă în reducerea costurilor petrolului dar există dezavantaje majore legate de
soarta oamenilor care au lucrat cu o tehnică devenită învechită și care – dintro
dată și fără aviz prealabil – devin disponibili! De pe câmpurile de exploatare a
gazelor din Wyoming se raporteză că necesarul de personal a fost redus cu până
la 60% în decurs de numai un an de zile...! Nu numai personalul de exploatere
devine disponibil dar și toate serviciile anexe, necesare existenței omului: locuințe,
magazine de tot felul, organizații sanitare, școli noi construite pentru a atrage
tineri familiști...toate astea devin inutile, sunt părăsite in voia soartei, oamenii
pleacă spre alte exploatări sau spre alte meserii...Sunt schimbări dramatice care
au loc în decursul a mai puțin de un deceniu: mai întâi un flux imens de oameni
care merg să construiască aceste exploatări, pe urmă un flux în direcție contrară
format din cei care și-au terminat misiunea și trebuie să plece...Formidabil ce
frământări sociale apar din aceste schimbări, ca să nu mai pomenesc de faptul că
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acum pentru a ocupa un loc de muncă în industria petrolieră sunt necesare
studii după examenul de maturitate, care nici nu era cerut în urmă cu numai 10
ani! Ce bine că noi am ieșit la timp din această luptă acum devenită acerbă!

*
Ei, deocamdată cam atât despre tehnologia modernă...
Noi suntem foarte ocupați în prezent fiindcă ne gândim să ne schimbăm locuința,
să mergem undeva unde este garantat assisted living ceea ce înseamnă asistența
medicală și de alt fel la dispoziție timp de 24 de ore. Nu avem nevoie de ea
acum...dar cine poate ști ce surprize ne rezervă viitorul?
Și asta - assisted living – este o invenție a timpurilor moderne...Dar despre
ea...mai târziu, într-un alt articol!
Toate bune pentru voi toți!

NR. Şi noi toţi, la fel pentru voi!!
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EXCURSIE ÎN CHINA
(III)
Sursa: MECANICII’61, Anul 14, # 144, iulie 2018 EE

Artemiu VANCA

2.4 Mormintele împăraţilor dinastiei Ming
Sunt amplasate la 40 Km nord de Beijing, în apropierea Zidului Chinezesc. Sun 13 morminte
(mausoleuri) răspândite pe o suprafaţă de 40 km pătraţi. Primul care şi-a construit un mausoleu aici
a fost Împăratul Yongle (1403-1424), tot una cu cel ce a mutat capitala imperiului de la Nanjing la
Beijing (1403) şi a construit Oraşul Interzis. Mausoleul lui, cel mai mare dintre toate, este la
Changling şi este cel pe care l-am vizitat.
Se ajunge la mausoleu parcurgând Calea Sacră, o alee lungă de aproximativ 3,5 km, pe care
sunt aliniate, de o parte şi alta, 24 de animale din piatră albă, considerate sacre, şi 12 statui de
miniştri şi generali merituoşi, din acelaşi material.
Mausoleul Împăratului Yongle este un complex impresionant care se întinde pe câteva
hectare şi este înconjurat de un zid de piatră. În el se intră pe o singură poartă şi are în interior două
pavilioane şi mausoleul propriu zis, un turn care adăposteşte în subteranele lui mormântul
împăratului. Acesta nu se poate vizita, el ne fiind excavat până la această dată şi nu se ştie când se
va excava sau dacă se va excava vreodată.
Dacă eşti bogat, vrei să te pomenească lumea şi după moarte, îţi construieşti un mormânt
mare care să dăinuie cât lumea. Numele împăratului Yogle ar fi fost oricum pomenit pentru meritele
sale istorice, deci nu avea neapărat nevoie de un asemenea mormânt. Singurii care au motive s-o
facă sunt cei care nu lasă alte urme în viaţă. Este motivul pentru care câţiva ţigani şi câţiva români
parveniţi din Târgu Jiu şi-au construit morminte somptuoase, de un kitsch desăvârşit, în cimitirul
unde am şi eu locul de veci.
În timpul vizitei ne-am bucurat de un timp frumos, fapt care sper că a influenţat în bine
calitatea pozelor.

Poarta Dragonului, de intrare pe Calea Sacră
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Ţestoasă de sub poartă, în spate cu u coloană marea şi grea, care, mi-am închipuit eu - căci n-am
avut de unde să aflu adevărul – este cea prin intermediul căreia susţine cerul. Să fie aşa?

Patru coloane de acest fel sunt dispuse imediat după poartă, două câte două de o parte şi alta a aleii.
Coloanele sunt identice şi pe fiecare este încolăcit un dragon şi fiecare are în vârf cu un animal pe
care n-am putut să-l identific..

Partea dinspre prima poartă a aleii

Ana lângă un elefant de pe Calea Sacră.
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În buddhism, elefantul reprezintă puterea regală, forţa, demnitatea, răbdarea, smerenia. De
asemenea, in arta feng-shui el este un animal care aduce noroc, longevitate si fericire. Noroc,
fericire şi ani mulţi, Ana!

Eu lângă un animal fantastic de pe Calea Sacră. Ghidul chinez ne-a spus că rostul animalelor
fantastice este să sperie şi să se lupte cu spiritele rele. N-a lătrat la mine, semn că nu m-a confundat
cu unul dintre ele.

Ultima Porţiune a Căii Sacre cu statui de miniştri şi generali merituoşi

Ana lângă un general, care n-o bagă în seamă.
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Nici mie nu-mi acordă nici o atenţie ministrul lângă care m-am pozat. Nu-mi dau seama ce ţine în
mână?! Dacă ar fi român, ar ţine în mână, cu siguranţă, un plic.

Poarta Pheonix, de ieşire de pe Calea Sacră
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Spre poarta de intrare în mausoleul de la Changling

Poarta Favorii Eminente, poarta interioară a mausoleului. N-am aflat de ce se numeşte „a Favorii
Eminente”, aşa cum de multe ori n-am aflat semnificaţia exactă ale altor denumiri de clădiri.
Presupun că e vorba de favoarea pe care i se face împăratului, ajuns pe o năsălie de aici, de a i se
acorda un tratament eminent (cel mai bun, deosebit)

Altar pentru ofrande, din curtea mausoleului. Uşa este pe partea opusă.

Sala Favorii Eminente în care au loc ceremoniile de înmormântare şi cele aniversare. Aici sunt
expuse obiecte descoperite în mormintele care au fost excavate ale altor împăraţi.
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Statuia Împăratul Yongle din Sala Favorii Eminente

Turnul Sufletului, cel care adăposteşte mormântul Împăratului Yongle. Împreună cu el au fost
înmormântate acolo şi 16 concubine, unele de vii.
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Această piatră se află la parterul Turnului şi pe care e scris numele împăratului. Aşa cum am mai
spus, mormântul împăratului se află undeva la subsol, sub această piatră. Dacă s-ar fi excavat ca să
se descopere intrarea aş fi intrat şi eu, aşa cum am intrat şi în Piramida lui Keops când am fost în
Egipt.

Vase de ceremonial aflate în faţa Turnului

Imagine de pe terasa Turnului. Munţii din zare sunt cei pe creasta cărora şerpuieşte Marele Zid.
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Roman foileton

Nu te lăsa !
Episodul 5

De la sculărie au plecat la Forjă. Mai întâi la cea de arcuri, apoi la cea mare. La
prima, Cornel l-a întâlnit pe vărul său Victor, mai în vârstă decât el, despre care
ştia că lucrează acolo, ca muncitor. S-au bucurat unul de altul, dar n-au putu să
stea prea mult de vorbă, din cauza „cerberilor”, în persoana maiştrilor şi a şefilor
de echipă, care nu prea le îngăduiau muncitorilor clipe prea lungi de răgaz.
Unde mănânci la prânz? l-a întrebat Victor,
La cantina uzinei.
Şi eu tot acolo. Vino să mă iei când mergi la masă şi-om discuta mai multe
pe drum şi când om ajunge la „popotă”.
Şi la Forja Mare, Cornel avea o rudă, pe Vasile, soţul unei verişore, muncitor şi el.
Şi Victor şi Vasile se refugiaseră din Ardeal în Regat în 1940 şi fuseseră, înainte
de asta, fierari. Meseria aceasta, făcea parte dintre cele care se puteau învăţa
atunci şi în sate. Forja Mare era iadul pe pământ! Gurile cuptoarelor şi lingourile
incandescente, radiau o căldură care te leşina şi o lumină de care trebuia să-ţi
fereşti vederea, iar gazele ce umpleau hala te făceau să tuşeşti. În plus, ciocanele
mecanice te asurzeau cu zgomotul lor şi te făceau să trepidezi uşor pe
duşumeaua din cuburi de lemn a halei. De pe cei care le manevrau curgeau
şiroaie de transpiraţie. Cornel l-a întâlnit şi pe Vasile, dar n-au putut discuta
aproape deloc, pentru că nu se auzeau unul pe altul, aşa că şi-au dat întâlnire la
el acasă, într-o după amiază, când o putea Cornel. Ieşit de acolo, acesta a
încercat o impresie asemănătoare cu cea trăită de cineva care iese din întuneric
la lumină şi se poate bucura din nou de strălucirea soarelui şi frumuseţea
cerului.
Imediat după terminarea programului, la ora 15, Cornel l-a luat pe Victor şi au
mers împreună la cantină să ia masa de prânz. Cât timp au fost împreună, au
discutat despre situaţiile lor din acel moment şi despre familiile lor rămase în
Ardeal.
Victor era un bărbat trecut de 40 de ani, îi murise nevasta cu un an în urmă şi
trăia singur într-o căsuţă în Ostrov, o insulă pe lacul Fundeni. A plecat din
Ardeal în 1940, când ungurilor li s-a cedat Nord-Vestul Ardealului, ţinutul de
baştină al amândurora. De atunci nu s-a mai întors în sat. Nu era în relaţii bune
cu cei rămaşi acasă, cu tatăl său în special. Neînţelegerile dintre ei au pornit de
la împărţirea averii părinteşti între fraţi (erau trei surori şi doi fraţi). A plecat de
acasă renunţând la tot ce i se cuvenea. S-a însurat în Bucureşti cu o olteancă,
vânzătoare în Obor. Casa din Ostrov era a ei. N-au avut copii.
- Dacă n-ar fi şi Ostrovul, unde îmi petrec cealaltă jumătate de zi, eu n-aş rezista
nici la forjă şi nici în Bucureşti, i-a declarat Victor. Acolo îi raiul pe pământ!
La cantină s-au aşezat la o masă liberă şi n-au mai fost deranjaţi de nimeni.
Victor s-a mirat când fata care-i servea, după ce l-a salutat pe el i s-a adresat lui
Cornel pe nume, i-a zâmbit şi s-a arătat foarte bucuroasă că-l revede.
De când te cunoşti cu fata asta?
Din prima zi când am venit aici. De cum am văzut-o, am tresărit: seamănă
foarte mult cu sora mea, Maria. Când m-a servit cu ciorbă, n-a fost destul de
atentă, s-a împiedecat de ceva şi a vărsat jumătate din farfurie pe masă şi pe
pantalonii mei. S-a iscat o mică vânzoleală. Toţi cei de la masă ne-am sculat în
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picioare, unii ca să nu curgă ciorba şi pe ei, eu ca să-mi şterg cu batista
pantalonii pătaţi. Ea, destul de panicată, s-a grăbit să şteargă masa şi să-şi ceară
scuze. Responsabilul cantinei, care era prin preajmă, observând mişcarea de la
masa noastră, s-a grăbit să vină la faţa locului. „Ce se întâmplă aici?” a întrebato, pe un ton răstit, pe fată. Ioana, că am aflat între timp cum o cheamă, s-a făcut
albă ca varul şi a început, abia perceptibil, să tremure. Se vedea că îi e o frică
teribilă de şeful ei. Am hotărât, pe loc, să iau cauza întâmplării pe seama mea şi
i-am zis acestuia: „În timp ce ea îmi servea ciorba, am lovit-o din greşeală peste
mână şi a vărsat o parte din ea pe masă şi pe pantalonii mei”. „Altă dată să fii
mai atent, tinere, că uite ce necazuri ne faci!” mi-a zbierat el în faţă, după care a
plecat de la masa noastră. Ioana, mi-a mulţumit, cu lacrimi în ochi, şi m-a rugat
să rămân după ce termin de mâncat ca să-mi cureţe pantalonii. Aşa ne-am
cunoscut.
- O cunosc şi eu pe fata asta. E nepoata lui nea Petrescu de la Tâmplărie, cu
care sunt prieten de pescuit. Fata e de prin părţile Câmpulungului Muscel şi mai
are trei fraţi. Au rămas orfani de tată şi, ca să-i uşureze situaţia mamei lor, pe ea
a luat-o Petrescu, anul trecut, la el. A terminat, în satul ei, şapte clase, acum doi
ani, iar începând din anul ăsta, s-a înscris la liceul seral. E o fată serioasă. Mai
mulţi golani de aici din uzină au încercat să se ia de ea, că de, e frumoasă foc,
dar nici unul n-a avut spor. I-a pus pe toţi cu botul pe labe.
La despărţire, Victor i-a propus lui Cornel să-i facă o vizită în Ostrov, iar Cornel a
acceptat, foarte curios să vadă acel „rai pe pământ”, cum l-a numit, vărul său.
„Plimbările” lui Cornel şi Theo prin uzină au luat sfârşit cu vizitele din ultima zi a
săptămânii la Turnătorie şi Oţelărie. Dacă Forjei i-au zis „iad”, pentru aceste
două secţii n-au găsit un cuvânt mai greu. Praful era amestecat cu gazele,
zgomotul cu trepidaţiile, iar în preajma cubilourilor sau a cuptoarelor electrice şi
Simens Martin ţi se coceau ouăle în buzunar, dacă veneai cumva de la piaţă.
Dante s-a simţit, cu siguranţă, mai confortabil în Infern decât s-ar fi simţit acolo.
- Cum naiba rezistaţi aici?! l-a întrebat Cornel pe Anton, ghidul lor, un şvab din
Banat, absolvent din anul acela a Şcolii Tehnice Siderurgice din Reşiţa şi
repartizat la Oţelărie, coleg de cameră, la Ambasadă, cu Leontin,
- Nu numai că rezistăm, ne simţim chiar bine aici, a bravat el.
- Asta să i-o spui lui mutu! I-a scuipă aici! l-a invitat Theo, rupând o foaie din
caietul pe care îl avea cu el.
Anton a zâmbit şi s-a conformat. Scuipatul lui avea o culoare roşiatică, din cauza
oxizilor de fier care pluteau în aer.
- Ei, ce zici bătrâne, îţi place? Îţi imaginezi ce o fi şi în plămânii tăi, dar mai ales
în a celor care lucrează de mulţi ani aici? l-a întrebat Theo.
- Îmi imaginez, dar ai mei nu vor arăta aşa niciodată, pentru că nu am de gând să
fac mulţi purici în turnătorie.
- Anton are o voce foarte frumoasă. L-am auzit cântând. A dat examen de
admitere la Conservator, dar n-a intrat. Ar fi şi păcat să rămână aici, a fost de
părere Cornel.
- Ce ai de gând să faci? l--a întrebat Theo.
- Să încerc şi la anul.
- Aşa să faci! Să nu te laşi! Aşa i-a spus ieri cineva şi lui Cornel. Dar, ce faci până
atunci? Cum îţi menţii sau dezvolţi vocea? Cânţi în corul vreunei biserici?
- Nu. Sper să cânt în corul CC al UTM*, unde am dat alaltăieri probă.
- Succes! i-au urat cei doi, deodată.
- Să fie! le-a răspuns Anton.

24

Publicaţie lunară a Asociaţiei “Promoţia ’61 MECANICĂ”

Cornel şi Theo, s-au grăbit să plece din infernul acela şi, ajunşi afară, au scuipat
repetat pe jos şi le-au trebuit câteva minute bune să-şi scuture hainele de praf,
după care, la o cişmea din curte, şi-au clătit gura şi s-au spălat pe mâini şi pe
faţă.
- Ar fi trebuit să venim aici îmbrăcaţi în combinezoane şi cu căşti pe figură, a fost
de părere Theo.
Pe drumul spre pavilionul administrativ, au tras câteva concluzii:
- Ceea ce-am remarcat eu pozitiv, în vizitele făcute, este că se lucrează peste tot,
că nu prea sunt plimbăreţi nici în hale şi nici în afara lor, a spus Cornel. Care-i
explicaţia?
- Simplă: în primul rând, aproape toată lumea lucrează în acord, iar,în al doilea
rând, maiştrii şi şefii de echipă sunt cu ochii pe subalternii lor.
---------------------*Comitetul Central al Uniunii Tineretului Muncitor
(va urma)
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Mecanicii ’61
în

Anul Centenar al Marei Uniri
În loc de Proces-verbal
Sursa : MECANICI’61, Anul 14, # 144, iulie 2018 EE

Adrian POPA
În loc de Proces Verbal

Ideea organizării întâlnirii promoției 1961 a Facultății de Mecanică, s-a
născut la reuniunea noastră de 55 de ani (una din decenalele, apoi cincinalele și
într-un final, când o fi, că-i bine!), când am zis noi c-ar fi frumos să ne revedem
în anul când întreg neamul românesc trăiește (sau așa ar trebui) emoția
întemeierii României Mari.,
Programată și anunțată din timp pentru 14 iulie (Ziua Franței, marea
noastră aliată și susținătoare din timpul Războiului de Reîntregire din 1916 –
1918), întâlnirea noastră s-a restrâns la o singură zi, deși inițial se intenționa a fi
de 4 zile, cu drumeție la Alba Iulia (pentru amatori), ca măcar acum, la 100 de
ani de la marele eveniment, să dăm curs invitației poetului:
„Veniți români, veniți la Mecca noastră,
Veniți la Alba Iulia-n Ardeal!”
Dar n-a fost să fie! Am trăit un moment al adevărului, când am realizat că
timpul trece și pentru noi. (vorba aceluiași poet: „Nu timpul trece, ci timpul
nostru trece!”). Nu scuze, ci motive reale („nu putem suporta o călătorie de atâtea
ore în autocar”, „ne este imposibil să suportăm inconfortul unei călătorii în
autobus” etc. etc.).
Tocmai pentru aceste motive (de fapt unul: vârsta cu indisponibilitățile ei),
organizatorii au concentrat manifestarea la doar trei evenimente, care să se
desfășoare într-un perimetru cât mai restrâns (totul în Polizu): „strigarea
catalogului” în amfiteatrul din corpul L, corpul decanatului Facultății de
Mecanică, viztarea Muzeului Universității Politehnica din corpul M si agapa din
restaurantul „INTERNATIONAL” de pe Polizu, vis-ὰ-vis de corpul A al fostului
rectorat)..
Adunarea în amfiteatrul L022, destul de punctuală, s-a desfășurat conform
program: organizatorii au agățat de gâtul absolvenților promoției (ca să se
recunoască între ei) câte un ecuson auto-lăudăros (MECANIC ’61 în Anul
Centenar al Marii Uniri) legat cu o panglicuță tricoloră și au împărțit câteva
materiale documentare.
La invitația colegului Constantin DUMITRU – președintele asociației
Mecanicii ’61, au luat loc în prezidiu (la catedră) alături de dânsul: profesorul
universitar doctor inginer VOICU TACHE – reprezentantul dascălilor noștri din
studenție, boboaca noastră GIGICA SORESCU – reprezentantul celor încă in
activitate, SORIN CORIOLAN DINESCU – reprezentanrtul diasporei „Mecanicii
’61” în lume, MIREL VANCA – reprezentantul colegilor deja octogenari.
Însărcinat ca moderator al reuniunii, colegul ADRIAN POPA a prezentat
„subito” programul zilei și a ținut să argumenteze ideea pe care o susțin unii și pe
care noi – de bună seamă – am îmbrățișat-o, că suntem una din promoțiile de aur
ale Politehnicii bucureștene. Și propune contestatarilor să aducă argumente în
favoare unui alt preopinant pe următoarele criterii:
1. Dascăli de elită, dintre care cinci academicieni (Gheorghe Buzdugan,
Mitu Dumitrescu, Constantin Aramă, Elie Carafoli, V.N. Constantinescu), doi
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rectori (George Bărănescu și Tache Voicu), întemeietori de școală românească în
disciplinele pe care le predau (Costache Popovici, Emil Botez și alții);
2. Funcții didactice (cinci profesori universitari dintre care patru șefi de
catedră);
3. Funcții în administrația de stat (patru miniștri plini, patru miniștri
adjuncți – toți la MICM, un ambasador al României în Canada, un consul al
României la Havana – Cuba) sau/ și în industria și tehnica românească (nu
putem enumera – o putem face la nevoie – directori de institute de cercetareproiectare, de întreprinderi);
4. Acțiunea de solidaritate și prietenie în post-universitate (avem o asociație
legal constituită a promoției, o revistă lunară a asociației, întâlniri aranjate
periodic ale promoției sau pe sectoare regionale de activitate – de habitat ale
absolvențiloe, precum cea lunară a bucureștenilor).
Odată provocarea aruncată (mai ales în pragul festivităților din toamnă, cu
ocazia bicentenarului învățământului superior tehnic românesc), trebuie să o
facem cât mai cunoscută și altor promoții.
S-a dat cuvântul colegului Mirel Vanca pentru strigarea catalogului, un
„catalog la zi” - tipărit cu teama de a nu omite pe careva posibil în viață (cum am
făcut regretabila greșeală – în urmă cu câțiva ani – cu colegul Mihai Berciu, fie-i
țărâna ușoară!).
Aici a fost cel mai trist moment al adevărului situației de fapt: deplorabila
amploare a evenimentului (23 absolvenți prezenți): 4 m.u.s-iști (Vasile Gheorghe,
Radu Gruia, Oshia Ioil, Georgeta Sorescu Dumitrescu) din 12, 4 mașintermiști
(Stan Bone, Coriolan Sorin Dinescu, Valeriu Pop Eugen, Artemiu Vanca) din 25, 5
țucălari (Constantin Chirițoiu, Constantin Dumitru, Corina Firuță, Marin Moise,
Radu Stoian) din 9, 4 de la Construcții Aeronautice (Virgil Clapon, Mihai Ene,
Nicolae Enescu, Vasile Aleșincu) din 7, nici unul din cei 4 de la Mașini Agricole și
6 t.c.m-iști (Florian Drăgănescu, Constantin Marin, Rodica Nicolescu, Adrian
Popa, Ion Stănescu și Suruceanu - Sourou Nicolae) din 15.
Acest aspect trist al manifestării a fost compensat de conținutul plin de
substanță al vorbirilor celor care se ridicau în picioare să spună prezent la
strigarea catalogului.
Cu excepția celui mai concis (colegul Marin Constantin), toți absolvenții au
venit cu noutăți din viața lor de vârsta a treia. Ne-au impresionat cei care mai
sunt în activitate (Gigi Sorescu, Virgil Clapon) dar și colegii „stranieri”„ (Ozi Ioil,
Sorin Dinescu, Nicu Suru) care au subliniat drept cauză a realizării lor
profesionale în străinătate, pregătirea universitară și experiența din industrie
acumulate în țară.
Și elogiul profesiei de inginer, făcut de unul din președinții SUA, reamintit
nouă de colegul profesor doctor inginer Florin Drăgănescu, ne-a făcut un pic să
ne umflăm piepturile (sau burțile?!).
La rugămintea sălii, a vorbit domnul profesor doctor inginer Tache Voicu.
Domnia sa a ținut să spună că am fosr prima serie de studenți cărora le-a
predat integral cursul de „Proiectarea dispozitivelor” (avea pe atunci 33 de ani),
ceea ce îl determină să spună că și-a început cu noi cariera profesională. A
amintit deasemeni că a fost prezent în amfiteatre la toate întâlnirile noastre la
care am avut invitați profesori. În astfel de ocazii a fost alături la catedră de:
academicienii Gheorghe Buzdugan și Constantin Aramă, de profesorii Alexandru
Seleșteanu, Mihail Atanasiu, Aurel Oprean, Marcel Segărceanu și alții.
Susține ideea că ne putem socoti printre „promoțiile de aur” ale politehnicii
bucureștene.
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Ca deobicei, profesorul ne-a spus și câteva glume. Am reținut una care
poate fi clasificată ca „umor negru”, dar plină de înțelepciune:
Doi, de vârsta a treia, se întâlnesc și schimbau și ei câteva vorbe. Printre
altele, unul se plânge: „Cum a mai trecut tinerețea noastră!!” Cel de al doilea îi
răspunde: „Nu te văita! Cu mult mai trist este când și bătrânețea trece!”
Așa dar, dragele mele fete și dragii mei băieți (vorba profesorului nostru
Mitu Dunmitrescu), fruntea sus! Asta-i firea lucrurilor!
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