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……..29 martie 2016 ! O altă marţi, aceaşi cutumă : “Hai să ne vedem  

sâmbătă seară într-o cârciumioară la Şosea ……” oare dacă am ajuns bunici, 

ar trebui să ne-îi  uităm pe-ai noştrii ? Categoric NU , pentru că ar fi, în 

fapt, o automutilare a acelui “ceva” inefabil care a fost, de curând, evaluat 

chiar într-o formă materială – ar poseda o masă proprie în valoare 

de…25 gr - ! Subiectul este prea dificil şi, de fapt, doresc să evidenţiez un 

alt aspect care preocupă acum întreaga umanitate : ordinea globală pe 

care au cunoscut-o  generaţiile contemporane - şi noi deci – bazată pe 

spiritualitate şi dezvoltarea durabilă a umanităţii, este acum în pericolul de 

a fi înlocuită, în favoarea unor interese pe cât de oculte, pe atît de 

meschine? Nu ştiu să răspund la această întrebare; citiţi, în cuprinsul  

acestui număr, opinia unui “înalt tehnocrat”, pe care celebrul Henry 

Kissinger a calificat-o drept “strălucită şi provocatoare-greu de respins”. Veţi 

putea să aflaţi lucruri deosebit de interesante, şi poate, să vă formaţi 

propria opinie.  

 

Revenind acum la “Şoseaua noastră” din parcul CP-Piedone, devenim – 

instantaneu – mult mai pricepuţi ! Dar, nu vă bucuraţi prea repede, deşi 

de netăgăduit ne pricepem, uneori  treburile reuşesc să ne “pună beţe’n 

roate” ! astfel data pentru întâlnirea jubilară din acest an (55 de ani de la 

absolvire) a fost stabilită la 9 oct 15,  publicată în #112, al revistei şi 

rămasă în vigoare; programul evenimentului, care va fi pus şi pe site-ul 

nostru, poate fi citit la pagina 19 a prezentlui număr.  

 

Întâlnirea a benefeciat, întrucâtva, de auspicii favorizante: au fost trei 

colegi aniversaţi şi….toţi trei prezenţi ! Mai rar ! Poate din acest motiv, 

poate dintr-o simplă coincidenţă, şi prezenţa a fost mai numeroasă! 

 

În ceace priveşte ştirile, ar fi de menţionat absenţa Bossului Calypso, care, 

ghinion, a marcat o “întâlnire” cu….teroristul .nerv lombo-sciatic , ocazie 

de natură a-l “convinge” să păstreze volens-nolens  poziţia orizontală ! 

 

De asemenea, datorită ineditului său absolut, este de menţionat interviul  

realizat de Radu Stoian cu…..Florica Albu….100% colega de promoţie, care 

n-a participat încă la nici-o întâlnire de-a noastră, nici măcar la semi-

centenarul din 2011….(Cel puţin aşa ştiu eu ! Aveţi încredere, materialul   

reprezintă un adevărat eveniment !) 

 

De asemenea, datorită sărbătoririi Sfintelor Paşti, Adunarea Constitutivă în  

componenţa redată mai jos, a hotărât să amâne întâlnirea din luna aprilie 

2016. 

 

Au participat :                  

,,γ,∂,.. 

 
Sile ALEŞINCU, Adelina şi Stănel BONE, Florin DRĂGĂNESCU, Adriana 

DUMITRESCU; Nae ENESCU şi Mihaela TIHAN,  Corina FIRUŢĂ şi 

Simona ION, Gabi şi Vali GHEORGHE, Marian GRĂDIŞTEANU, Ileana şi 

Radu GRUIA, Costel MARIN, Dorel MIRON, Rodica NICOLESCU, Nina 

OLARU, Adrian POPA, Gigi SORESCU şi Aurel OŢEL, Ionel şi Lucia 

STĂNESCU, Radu STOIAN, Anda şi Dan ŞTEFĂNESCU, (26)  

 

 

 

 

Marţi..... 
Sursa: MECANICII’61, An 12, # 118 aprilie 2016 EE,              Radu GRUIA 
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Utterly no comment ! 
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Still no comment ! 

AGORA (1) 
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 Ileana Gruia  şi Corina Firuţă 

Lucia şi Ionel Stănescu 
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AGORA (2) 

Moşu’DC şi Dorel Miron 

Împreună pentru o cauză comună ! 
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Simona cu Motanul Jorj 

AGORA (3) 

Gabi Gheorghe 

    Mihaela Tihan    Ileana Gruia 
Adriana Dumitrescu 
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AGORA (4) 
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 N.R. Radu Stoian a contactat-o pe colega noastră Florica Albu, pentru a a afla 
de la aceasta o serie de date personale, în scopul completării C.V.-ului acesteia, lipsă 
din cartea roșie a Asociaţiei. Florica a avut amabilitatea și disponibilitatea de a 
răspunde întrebărilor lui Radu și astfel am aflat mai multe despre colega noastră, 

lipsă din activitatea asociaţiei o bună perioadă de timp.  Scuze pentru lipsa 
fotografiei lui Florica din cuprinsul  materialului. 
 
- În ce localitate te-ai născut? 
- M-am născut în București, fostul raion Stalin, în prezent sectorul 1, pe strada 
Maior Șuțu, în apropierea șoselei Kiseleff. 
- Care este numele părinților și ce profesie au avut? 
- Tata, Albu Dumitru a fost șofer și mama, Elena Albu, casnică. 
- Ce studii postliceale ai făcut și când ai luat bacalaureatul? 
- Am făcut trei ani la o școală tehnică. În anul 1956 am dat diferențele pentru liceu 
și am luat bacalaureatul la Liceul „Iulia Hașdeu”, azi  Colegiul Național cu același 
nume. În același an, am dat examen la Institutul Politehnic București și am intrat la 

Facultatea de Mecanică. 
- Ce  profesori ai simpatizat mai mult în timpul studiilor? 
- În primul rând pe marele profesor Popovici Costache, șeful catedrei TCM, care 
avea un har deosebit de a se face înțeles de studenții săi. Am amintiri foarte 
frumoase despre orele de Hidraulică, unde domnul profesor, academicianul 
Dumitru(Mitu) Dumitrescu, cu un farmec deosebit, intra în detaliile tehnice ale 
cursurilor. Din informațile pe care le am, domnul profesor Mitu Dumitrescu avea 
înclinații pentru literatură. 
- Unde ai fost repartizată și unde ai lucrat? 
- În toamna anului 1961 m-am prezentat ca inginer stagiar la Întreprinderea 
„Metalurgica” București, cu sediul central pe str. Iancului. Am lucrat trei ani la 
această întreprindere și în 1964, când cunoștințele mele inginerești erau mult 
superioare celor acumulate în timpul studenției, m-am transferat la Uzina 
„Metalurgica” București. Am lucrat aici doi ani, perioada 1964 – 1966, la început ca 
tehnolog, apoi am fost transferată la biroul de investiții. Uzina „Metalurgica” 
București a fost embrionul principal pe care s-a construit unul din pilonii industriei 

grele pentru construcția de mașini: I.M.G. București. 
În anul 1966 am considerat că am suficientă experiență în materie de inginerie 
tehnologică și am făcut pasul următor în proiectare. Atunci, am obținut transferul 
la I.P.C.M București, unde am lucrat până în luna noiembrie 1990, când m-am 

pensionat. 
- Cu care din colegii din Politehnică ai avut relații deosebite? 
- Fără doar și poate Lucică Georgescu a fost o prioritate pentru mine. El s-a 
căsătorit cu Ruxandra, au avut o fată, plecată în Anglia cu soțul. Faptul că el a 
lucrat ultimii ani la Bistrița Năsăud, nu m-a împiedicat să am aceleași relații de 
prietenie, prietenie fundamentată din anii facultății. 
 Lucică Georgescu a trecut acum trei ani la cele veșnice. A fost înmormântat 
în orașul Bistrița. Dumnezeu să-l odihnească în pace! 
 - De ce te-ai izolat de foștii colegi, Mecanicii ’61? 

Interviu cu  

         Florica ALBU 
 

Sursa. MECANICII’61, Anul 12, # 118, aprilie 2016 EE                                             Radu STOIAN 
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 - În primul rând că cei mai apropiați și mai buni prieteni ai mei ca: Nini 
Papaianu, Câtu Ion, Puiu Iancu și alții au murit, ceea ce mi-a produs un sentiment 
profund de tristețe, care a condus și la o stare de izolare. În al doilea rând, pe 
șoseaua Pantelimon, unde se află blocul în care locuiesc, au început în urmă cu 4 
ani,  lucrări de modernizare, lucrări nefinalizate încă. Accesul din blocul în care 
stau eu spre centrul Capitalei este extrem de anevoios. La vârsta mea, mă deplasez 
mai greu și pentru aceste motive am renunțat să mai plec din zonă. 
- Ai nevoie de ajutorul Asociației Mecanicii ’61? 

- Nu, categoric nu am nevoie. Pensia pe care o am este destul de mare, se apropie 
de 2000 lei. Mă descurc echilibrat din toate punctele de vedere. În viitor, dacă vor 
apărea probleme privind situația mea, voi apela la ajutorul asociației. 

- Ce excursii ai făcut în străinătate? 
- Înainte de 1990 am călătorit și am vizitat toate țările care făceau parte din CAER: 
U.R.S.S., Polonia, Bulgaria, Cehoslovacia, Ungaria și R.D. Germană. În U.R.S.S. am 
fost de două ori. Prima dată am vizitat Moscova și Leningrad (azi Sankt Petersburg) 
și a doua oară țările baltice: Letonia, Lituania și Estonia. 
Am fost trimisă într-o delegație în Suedia, la Stockholm. Am fost extrem de 
impresionată de frumusețea acestui oraș și a Mării Baltice, pe care am avut prilejul 

să fac o croazieră. 
- Ai vre-un hobby? 
- Nu, nu am nici un fel de hobby. 
- Ce limbă străină cunoști? 
- La nivel de începător: franceza și de începător avansat: rusa. 

- Mai mergi la film, la teatru? 
- Nu, din motivele arătate mai sus. 
- Cum mai stai cu cititul? 
- Îmi petrec multe ore din zi citind. Prefer literatura beletristică și cea cu caracter 
istoric. În ultimii ani, pentru îmbogățirea cunoștințelor personale, am citit mai 
multe cărți legate de istoria religiilor. 
- Á propos Florica, ești credincioasă? 

-Da, sunt credincioasă, am un preot duhovnic, la care mă duc de câte ori simt 
nevoia să mă descarc sufletește. 
- O ultimă întrebare: Ce te nemulțumește în societatea în care trăim astăzi? Dorești 

să se schimbe ceva? Ce viitor crezi că vom avea? 
- O să-ți răspund lapidar și fără comentarii.Nu mă interesează politica. 
Cred că nepoții și copiii noștri o vor duce mai bine și nu vor mai avea grija zilei de 

mâine. 
 - Mulțumesc Florico! Dumnezeu să te ajute să ai o viață lungă și liniștită. Te 
așteptăm la întâlnirea jubiliară, prilejuită de împlinirea a 55 ani de la absolvirea 
facultății, care va avea loc pe 23 septembrie a. c. Și de ce nu, te invităm să participi 

și la programul festiv, care va fi oferit de organizatori. Cu certitudine, la numărul de 
telefon 0212553552 te voi ține la curent cu acest program. 
Sper ca lucrările de pe șoseaua Pantelimon să fie gata în primăvara acestui an și tu 
să poți veni la întâlnirile lunare ale Mecanicilor ’61, în ultima zi de marți a fiecărei 
luni. Președintele Asociației Mecanicilor ’61, dl. Constantin Dumitru, regretă că nu 
a participat la acest interviu și așteaptă să te revadă cât mai curând. 
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Într-o carte pe care Henry Kissinger a numit-o „strălucită şi provocatoare.. greu de 
respins“, insiderul Jacques Attali confirmă faptul că bancherii „Iluminați” sunt în 
curs de impunere a unei hidoase „Brave New World“ asupra omenirii, una care     
n-are nicio conexiune cu frumuseţea, bunătatea, adevărul sau realitatea. 
Cartea „O scurtă istorie a viitorului“ descrie ordinea de zi a elitei pentru secolul 
XXI.Titlul este revelator, deoarece Attali defineşte istoria ca fiind „nimic mai mult 
decât gândirea celor mai puternici“.Așadar, lucrarea este o poveste predictivă a 
secolului XXI, în funcţie de planurile elitelor. 
Jacques Attali, francez de origine evreiască (recent a afirmat în cadrul Congresului 
European Evreiesc că populaţia evreiască din lume trebuie să se ridice la 200 de 
milioane), este un înalt tehnocrat care lucrează pentru a instaura Noua Ordine 
Mondială. 
Attali are un CV deosebit.Timp de zece ani a lucrat în calitate de consilier al 
fostului preşedinte francez François Mitterand. În 1980, el a început programul 
european Eureka (un program major privind noile tehnologii care a inventat, 
printre altele, MP3). În 1991, aparticipat în calitate de cofondator la înființarea 

Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. De asemenea, el se află la 
originea reformei învăţământului superior, cunoscută sub numele de LMD, 
concepută pentru a permite echivalarea tuturor studiilor superioare din Europa. A 
publicat peste 50 de cărţi, vândute în peste şase milioane de exemplare în întreaga 
lume. Acestea includ şi o biografie a bancherului german Siegmund Warburg, pe 
care îl admiră foarte mult. A scris, de asemenea, o prezentare elogioasă la adresa 
lui Karl Marx,argumentând că Marx a fost un adept al pieţei libere care a favorizat 
capitalismul ca un pas decisive spre idealul său comunist, şi a prezis globalizarea 
aşa cum o ştim astăzi (de exemplu Noua Ordine Mondială). În „O scurtă istorie a 
viitorului“, Attali prezice că secolul XXI se va desfăşura în trei faze distincte: 
 
1.Super-imperiul. 
Mai întâi va fi o eră de privatizare în care societățile (corporațiile) impun ordinea de 
zi. El scrie: „Banii îl vor scăpa în cele din urmă de tot ceea ce-l amenință, inclusiv 
de statele-națiuni,care se vor distruge progresiv. Piața va deveni singura lege 

recunoscută în lume. Un sistem de putere a cărui structură rămâne evazivă, dar al 
cărui scop este global“. 

2.Hiperconflictul. 
Super-imperiul va face implozie şi va exista o perioadă de haos lanivel mondial. 
Începând cu 2030, Attali prevede „războaie devastatoare, națiuni erodate, grupuri 
religioase, entități teroriste şi pirați ai piețelor libere care se vor lupta unul 
împotriva celuilalt“. 

3.Hiperdemocrația 
(2060). Extenuată de războaie şi de revolte sociale, populația lumii va accepta cu 
brațele deschise „crearea unui guven mondial democratic“. Acesta va fi un sistem 

Despre..o carte..a lui Jaques ATTALI: 

„Scurtă prezentare 

            a viitorului „ 

                 viitorului 
MECANICII’61, Anul 12, # 118, aprilie 2016 EE 
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colectivist, în care toată lumea lucrează pentru„binele comun“ (știm cu toții ce 

înseamnă acest „bine comun“ încă din vremea comunismului). 
Vă prezentăm în continuare câteva teme abordate de Attali în această carte, pentru 
a vă oferi o idée despre viitorul pe care ni-l pregătesc„elitele”. 
 
Iluminaţii şi sexualitatea.  
În viitor, oamenii nu se vor mai lega şi nu îşi vor mai crea familii.„Cuplul nu va mai 
fi principala bază a vieții şi sexualității.Oamenii vor prefera să aleagă, în deplină 
transparență, iubirea poligamă sau 
poliandră.“ Forța motrice a acestei tendințe este utilizarea unor tehnologii care 

eliberează tineretul de controlul parental. Primul a fost radio-ul, care a permis 
tinerilor „Să danseze în afara sălilor de bal și, prin urmare, să fie liberi de orice 
supraveghere parentală – liberalizând sexualitatea, făcându-i deschiși la toate 
tipurile de muzică, de la jazz la rock, și anunțând astfel intrarea tinerilor în lumea 
consumației, a dorinței și a rebeliunii”. 
O cultură dominată de mass-media va crea o populație egocentrică, care„va fi loială 
numai ei înșiși“.Cu iubăreţii care vor eșua în fața problemelor impuse de viață, 
„lumea nu va mai fi decat o juxtapunere de singurătăți și dragostea o juxtapunere 
de masturbări“. Scopul elitei este de a elimina dragostea din cadrul relațiilor 
sexuale, astfel încât aceasta să poată controla reproducerea. 
Attali scrie că, în secolul XX, societatea „a încercat să elimine rolul reproducător al 
sexualitații, făcând artificial maternitatea, prin utilizarea tot mai intensă de metode 
din ce în ce mai sofisticate ca: pilule, provocarea de dureri premature ale facerii, 
fertilizarea în vitro, mame-surogat“. În viitor, societatea „va merge chiar atât de 
departe, încât să disocieze reproducerea și sexualitatea. Sexualitatea va fi împărăția 
plăcerii, reproducerea – o mașinărie“. 
Generațiile viitoare „vor fabrica ființa umană ca pe un artefact făcut la comandă, 
într-un uter artificial, ceea ce va permite creierului să se dezvolte în continuare cu 
caracteristici alese în avans. Ființa umană va deveni astfel un obiect comercial“. 

Supravegherea. 
Attali a descris o imagine a unui sistem de supraveghere care i-ar face și pe cei de 
la STASI (Ministerul pentru Securitatea Statului –fosta poliție politică a fostului stat 
RDG) să tresară. Chiar și mașinile noastre de spălat vor conspira împotriva noastră, 
în timp ce „ambalajele produselor alimentare, tapițeriile vehiculelor și bunurile de 

uz casnic vor deveni «comunicative»“. Vom trăi cu roboţi în care nu vom putea avea 
încredere.„Roboții domestici vor deveni o prezență universală în viața de zi cu zi. Ei 
vor fi permanent conectați la rețele de mare putere pe care le vor putea accesa 
oriunde s-ar deplasa. Aceștia vor funcționa ca ajutoare pentru treburile domestice, 
ca ajutoare pentru persoanele cu handicap sau în vârstă, ca lucrători și ca membri 

ai forțelor de securitate. În special, aceștia vor deveni «Watchers» (Supraveghetori).“ 
Toate datele noastre vor fi colectate de firmele de securitate privată și publică. Ca 

principală formă de supraveghere vor fi folosite dispozitivele portabile de 
divertisment. Germenele acestui lucru este astăzi iPhone-ul care trimite date către 
NSA (Agentia Naționala deSecuritate). Orice obiect transportabil va fi permanent 
urmărit. Toate datele pe care le conține, inclusiv imagini din viața de zi cu zi a 
fiecăruia, vor fi stocate și vândute întreprinderilor specializate și poliției publice și 
private. Până în 2050, aceste mașini vor evolua în ceea ce Attali numește „mașini de 
autosupraveghere“, care vor permite tuturor să se automonitorizeze în privința 
respectării de către ei înșiși a normelor impuse. Ne vom monitoriza consumul de 
apă, energie și materii prime. Vom avea chiar și „posibilitatea de a măsura, 
permanent sau periodic, parametrii (propriului) corp“. „Cip-urile electronice, 
purtate subcutanat, vor înregistra neîncetat bătăile inimii, tensiunea arterială și 
colesterolul. Microprocesoare conectate la diverse organe vor urmări funcționarea 



15                                Revista MECANICII’61, An 12, # 118, aprilie 2016 EE 

 

lor în raport cu normele.“Trăind în condiții nesigure și ducând o viață haotică, vom 
fi dependenți de societățile de asigurare pentru securitatea noastră. Aceste 
companii vor impune clienții lor cerințe tot mai mari și se vor asigura că ei „se 
conformează normelor, pentru a-și reduce la minim riscurile... Ei vor interveni 
treptat pentru a dicta norme planetare (Ce să mănânci?; Ce trebuie să cunoști?; 
Cum să șofezi?; Cum să te protejezi?; Cum să consumi?; Cum să produci?)“. 

Companiile de asigurare vor fi nemiloase,„Ele îi vor penaliza pe fumători, băutori, 
obezi, neangajați, neprotejați, agresivi, neatenți, neîndemanatici, prostănaci, 
risipitori. Ignoranța, expunerea la riscuri, oboseala și vulnerabilitatea vor fi 
considerate boli“. Penitenciarele„vor fi înlocuite treptat cu supravegherea de la 
distanță a unei persoane sub arest la domiciliu“. 

 
Imigrarea. 
Fluxurile de imigrare se vor extinde și vor scufunda statele-națiune. „Marea Britanie 
va deveni o țară-gazdă majoră, în special pentru cetățenii din țările Europei 

Centrale. În cele din urmă, acetia vor spune la rândul lor bun venit muncitorilor 
ucraineni, ei înșiși înlocuiți de ruși și de vasta populație chineză.“ Țările durabile 
(rămase) vor învăța că „un aflux de populație este condiția ca ele să 
supraviețuiască“. 
Într-un pasaj sinistru, Attali vorbește despre hoardele lumii a treia înghițind Vestul: 
„Mai numeroase ca niciodată, masele se vor arunca asupra porților Vestului. Ele 
deja numără sute de mii în fiecare lună; această cifră va crește la milioane, apoi 
zeci de milioane“. 
Statele Unite vor fi cea mai populară destinație și, „în douăzeci de ani, populațiile 
hispanică și afro americană vor constitui aproape o majoritate în Statele 
Unite“.Nomadismul va deveni, de asemenea, norma în Occident: „şi tot mai mulți 
oameni vor lăsa o țară pentru alta; îcurând vor fi mai mult de zece milioane dintre 
ei care vor schimba țările în fiecare an“. Principalul nostru stimulant vor fi banii, 
dar mulți vor pleca, deoarece aceștia sunt dezgustați de propria patrie. 
„Ei nu mai doresc să depindă de o țară al cărei sistem de impozitare, legislație şi 

chiar cultură le resping şi, de asemenea, vor să dispară complet, pentru a trăi o 
altă viață. Lumea va fi astfel din ce în ce mai plină cu oameni care au devenit 
anonimi din propria lor inițiativă; va fi ca un carnaval în care fiecare – își va fi ales o 

nouă identitate pentru el –  libertatea de final! 

Viitorul SUA. 
Dolarul va rămâne moneda dominantă cel puțin până în 2025, când susținătorii 
străini vor începe să-l abandoneze și „piramida creditului, bazată pe valoarea 
locuințelor americane, se va prăbuși“. 
SUA vor începe apoi să se dezintegreze, violența și haosul fiind urmarea crizei 

economice. Attali statuează: „Nu va exista pentru Africa de mâine o zi care să 
semene cu Vestul de azi, dar întregul Occident de mâine ar putea evoca Africa de 
astăzi.“ SUA vor trebui să-și remodeleze guvernul, pentru a recâștiga controlul. 
„Statele Unite ar putea deveni atunci un fel de social-democrație scandinavă sau o 
dictatură – și chiar, probabil, una după alta. Nu ar fi pentru prima dată când o 

astfel de surpriză s-ar produce: primul lider care a aplicat principiile necesare 
pentru a ieşi din criză (ultima depresiune economică) a fost Mussolini, al doilea a 
fost Hitler şi însuși Roosevelt a fost al treilea. 
“Pe masură ce haosul și violența vor înghiți lumea, creștinismul şi islamismul se vor 
consolida. Zona strâns legată de Biblie din sudul Statelor Unite ale Americii se va 
mobiliza și ar putea domina politica SUA. ,,Statele Unite ar putea ajunge în jurul 
anului 2040 să cadă pradă unei ispite teocratice, explicite sau implicite, sub forma 
izolaționismului teocratic în care democrația nu ar mai fi decât o umbră.“Această 

mişcare creştină ar putea fi folosită într-un război împotriva unui islam mobilizat, 
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care probabil ar slăbi și discredita ambele religii. O alianță creştină internațională 
„ar putea forma alianțe ici și colo cu pirați seculari și traficanți de arme, femei și 
droguri“. Această alianţă va „sta faţă în faţă împotriva Islamului –şi lupta va fi 
neobosită. Ea îi va apăra pe creştini în ţările în careaceştia sunt o minoritate, ca în 
Liban, Siria și Irak“.  

Înainte de sfârşitul secolului XXI, SUA vor fi dezintegrate şi se vor afla sub 
autoritatea unui guvern mondial colectiv. 

Viitorul război. 
În jurul anului 2030, Attali vede începerea „hiperconflictului“, o perioadă de 
violenţă extraordinară şi de revolte, total diferită de „hiperdemocraţie”; un guvern 
comunitar unic va apărea în jurul lui 2060. Hiperconflictul va consta din „războaie 
devastatoare, naţiuni sărăcite, grupuri religioase, entităţi teroriste şi piraţi ai pieţei 
libere luptând unul împotriva celuilalt“. Războaiele viitoare se vor purta cu arme 
„chimice, biologice, bacteriologice, electronice şi nanotehnologice“. „Armele chimice 
vor fi capabile să caute şi să ucidă liderii fără a fi detectate; pandemii ar trebui să 
fie gata de declanşare la dorinţă; arme genetice complexe vor fi îndreptate în viitor 
în special împotriva anumitor grupuri etnice. Nanoroboţi la fel de mici ca un fir de 
praf, cunoscuţi sub numele de jeleuri gri, ar putea efectua pe furiş misiuni de 
supraveghere şi ataca celulele corpului inamicului.“ Chiar şi vacile vor fi utilizate 
de către pionierii armatei, „animale clonate ar putea îndeplini anumite misiuni – 
animale bombe-vii, monştri ieşiţi din coşmar“. Aceste arme vor fi disponibile pe 
scara largă. „Cele mai multe dintre aceste arme vor fi accesibile naţiunilor mici, 
non-statelor, corsarilor, piraţilor, mercenarilor, maquisarzilor (gherilelor) mafiei, 
teroriştilor şi oricărui tip de traficant...Într-un viitor nu atât de îndepărtat, va fi 
posibilă fabricarea unei e-bombe cu doar 400 dolari, constând dintr-un 
condensator, o rolă de sârmă de cupru şi un explozibil.“ 
Razboaiele vor izbucni în toată lumea: unele vor fi purtate pentru a obține puterea 

asupra resurselor, cum ar fi războaiele pentru apă, alte războaie vor fi pentru a 
dobândi influenţă sau între grupurile etnice pentru obţinerea autonomiei. Acestea 
vor conduce la o secesiune a ţărilor şi la apariţia unor noi naţiuni la nivel mondial. 
Naţiunile potrivite pentru un astfel de conflict includ Nigeria, Turcia, Iran şi 
Filipine.„Chiar şi oraşele îşi vor proclama secesiunea; minorităţile etnice sau 
lingvistice îşi vor cere independenţa. 
Împărţirea teritoriilor va merge prost. Attali crede că multe conflicte vor fi sălbatice. 
„Genocidurile vor fi comise în acele timpuri cu cele mai crude arme. Cel puţin trei 
masacre de acest gen – împotriva armenilor, evreilor şi tutsilor (un grup etnic din 
Africa Centrală care trăieşte azi în Rwanda, Burundi şi nord-estul Republicii 
Democratice Congo –fostul Zair –, care  practică creştinismul combinat cu 
credinţele tradiţionale) – au fost comise în secolul XX. Iar cei care nu credar trebui 

doar să-şi amintească că, în 1938, nimeni nu se gândea că Shoah-ul (Holocaustul) 
ar fi posibil. “Naţiunile occidentale ar putea fi implicate în războaie mari, Coreea de 
Nord fiind considerată a fi un catalizator potrivit. „Acum îndreptate către Japonia, 
rachetele Coreei de Nord vor ţinti într-o zi Statele Unite şi China. Rachetele 
Pakistanului căzute în mâinile fundamentaliştilor vor pune în pericol prima dată 
India, apoi Europa. Cele ale Hezbollah-ului, cu alte cuvinte ale Iranului – care 
acum ţintesc Israelul, într-o zi vor fi îndreptate (de la Beirut sau de la Teheran) 
către Cairo, Riyadh, Alger, Tunis, Casablanca, Istanbul, apoi către Roma, Madrid, 
Londra şi Paris.“ 
 
Legalizarea drogurilor. 
Attali prezice o lume viitoare în care masele se îneacă singure în distracții, ca să 
scape de viața nesigură și lipsită de sens. Vor pretinde (deja pretind) dreptul de a 
avea stabilitate.„Le va fi dor de zilele când frontierele erau închise și ocuparea forței 
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de muncă pe durata vieții era garantată, obiectele erau folosite pe termen lung, 
căsătoriile erau pecetluite și rămâneau pecetluite, legile erau incasabile.“Distracția 
va fi principala noastră scăpare. „Unii se vor izola singuri în autism, datorită 
utilizării asidue a obiectelor portabile (iPhone- uri, MP3, MP4 etc.). Ei vor fi 
narcisiști, obsedați de automonitorizare, ca și japonezii otaku – acei fanatici ai 
spațiului virtual, ai ascultării muzicii în căști și ai automonitorizării trupului.“ 
În complicitate cu divertismentul, drogurile vor fi legalizate pentru a ne amorți în 
fața nebuniei crescânde din jurul nostru. „Alcool, canabis, opiu, morfină, heroină, 

cocaină, produse sintetice (amfetamine, methamfetamine, Ecstasy). Droguri 
chimice, biologice sau electronice, distribuite de «autotămăduitori» vor deveni 
produse de consum într-o lume fără restricții legale, ale cărei principale victime vor 

fi infranomazii.“ (infranomazii – săracii lumii). 
 
Feminismul necesar socialismului 
Jacques Attali este un pionier al microfinanțării, fondator al PlaNet Finance, a treia 
organizație de acest gen, ca mărime. Microfinanțarea constă în acordarea de 
împrumuturi pentru oamenii săraci și grupurile comunitare din întreaga lume, 
pentru a începe o afacere. Când a fost întrebat, într-un interviu acordat lui Charlie 
Rose, de ce 80% din microcredite sunt date femeilor,Attali a descris fenomenul ca 
pe „ceva ciudat“, dar în carte expune motivul real. Femeile vor avea încredere în 
colectivismul de stat. Până în 2060, Attali vede hiperdemocrația (un unic guvern 
colectivist) devenită o realitate, iar pe pionierii acestui sistem îi numește 
„transumani“.„Transumanii” vor găsi plăcere în slujirea altora în comunitățile lor. 
Ei vor„inaugura o economie a altruismului, a disponibilității de bunăvoie, a dăruirii 
reciproce, a serviciului public, a interesului general“. „Femeile vor deveni 
«transumani» mai ușor decât barbații, găsind plăcere în a da, plăcere care este 
specifică instinctului matern.“„Creșterea progresivă a ponderii femeilor în fiecare 
dimensiune a economiei și societății în special, prin intermediul microfinanțării, va 
spori enorm numarul transumaniștilor.“ 
 
Cipul pentru creier 
Omul viitorului va merge pe străzi îngrozit de propriile sale gânduri. El va avea 
implantat un brainchip (cip pentru creier).„Protezele bionice conectate direct la 
creier ne vor ajuta să construim punți între sferele de cunoaștere, să producem 
imagini mentale, să călătorim, să învățăm, să visăm şi să comunicăm cu alte 
minți.“Această tehnologie„deja permite unui tetraplegic să scriecincisprezece 
cuvinte pe minut printr-o simplă transmisie agândurilor, și să le trimită prin e-
mail. Telepatia este astfel (deja) realitate.“Vom culege cu toții „beneficiile“ acestei 

tehnologii.„Mâine, aceste procese vor permite să avem forme de comunicare directă 
prin intermediul minții, să ne îmbunătățim procesul de învățare și de creație în 

rețele de comunicare asistate electronic.” Consecința acestei evoluții va fi 

supravegherea sufocantă. Astăzi, statul are acces la profilul nostru de pe Facebook, 
mâine ne va cunoaște fiecare gând al nostru. 
Într-o zi, consideră Attali, conștiința va fi stocată digital și va fi posibil să trăiască în 
gazde multiple.„Datorită progreselor uluitoare, putem aștepta de la nanoștiințe–şi 
toată lumea va spera chiar – să facă posibil transferul conștiinței de sine într-un alt 

organism, pentru ca fiecare să aibă propria sa dublură, copii ale persoanelor iubite, 
bărbați și femei visate, hibrizi construiți cu trăsături 

specific preselectate pentru a atinge obiective precise. Unii vor căuta chiar să preia 
supremația asupra speciei umane, printr-o formă de viață dotată cu o inteligență 
diferită şi superioară.“Unii vor trăi mii de ani și vor intra într-o zonă de crepuscul 
între viață și moarte. ,,Apoi omul, în cele din urmă fabricat ca un artefact, nu vamai 
cunoaște moartea. La fel ca toate obiectele industriale, el nu vamai putea să moară, 

deoarece nu s-a născut niciodată.“ 
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Nebunia Agendei 
Cartea este plină de alte descrieri similare ale omului viitorului, ca fiind un obiect 
industrial, ecou al visului comunist despre „omul sovietic“. Copiii vor fi cultivați în 
laboratoare ca un „obiectcomercial“, spune Attali. El prevede că înainte de sfârșitul 
secolului XXI, Luna va fi colonizată și este interesant de notat descrierea făcută 

procesului psihologic cu care se confruntă omul. 
 
Scopul final al NOW. 
Aproape de sfârșitul cărții, Attali ne spune scopul final al Noii Ordini Mondiale: 
distrugerea omenirii. El afirmă că hiperdemocrația va fi un Guvern mondial unic, 
stabilit de către ONU, care va impune forțat fiecărui cetățean obligații față de mediu 
și față de alte persoane. Hiperdemocrația va dezvolta un bine comun definit de o 
inteligență colectivă, care„este o inteligență specifică în sine, care gândește diferit de 
fiecare membru al grupului“, în același mod în 
care „un computer gândește diferit de fiecare procesor“. Apoi, ne vom șterge 
progresiv pe noi înșine, datorită progreselor tehnologice. „În cele din urmă, în 
stadiul final al evoluției,vom putea asista la (s-ar putea să fim deja martori) o 
hiperinteligență a traiului, în care omenirea va fi doar o componentă infinitezimală 
(adică va tinde sprezero)“.Omenirea va muri apoi. „Istoria singulară a lui Homo 
sapiens sapiens ar atinge punctual final desăvârșirea.“ 

 
Lumea noastră sau a lor. 
Attali consideră că întreaga opoziție la viitoarea ordine a lumii va fi inutilă, deoarece 
nu va propune un alt sistem. „Majoritatea acestor noi contestatari nu va propune 
un sistem înlocuitor... Așteptați-vă la o mână (de oameni) care va propune o 

întoarcere la teocraţie.“ 
Încheiem prin a spune că a critica şi a expune noua ordine mondială nu este de 
ajuns. Trebuie să ne străduim să ne creăm propria noastră lume, înainte ca un cult 
nebun să ne distrugă pentru totdeauna. 
 
NR Este destul de probabil că după lectura acestui material, să apară întrebarea 
dacă apariţia în timpul  Sărbătorii Pascale este inoportună, sau, chiar neavenită.  
Întrebarea, nu poate fi lăsată fără răspuns, deoarece: Paştele este o sarbatoare care 
transcede umanul pentru a descoperi divinul sub forma iubirii si a luminii .Paştele nu 
trebuie înţeles ,ci trebuie simţit.  Altfel spus, ne poartă către însăşi raţiunea creierii şi 
existenţei umanităţii noastre.  
Ei bine, răspunsul este categoric NU !. Pentru că, NOW se prezintă drept entitatea 
care, în final, va “conduce prin Dumnezeu”, iar, dacă vreţi, propune (prin Attali) 
o“variantă” modernă a Apocalipsei biblice , sau cum se va ajunge la distrugerea 
vechii ordini urmată de instalarea  noii teocraţii. Dacă li se va  permite. 
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    PROGRAMUL MECANICILOR ’61 
   la  agapa de 55 de ani de la absolvire 

  23 – 25 septembrie 2016 
 

     

      
Vineri 23 septembrie 2016 
  

 Ora 9.30 – Întâlnirea participanţilor în Amfiteatrul .....  corpul ...., din 
incinta Universităţii Politehnica din Bucureşti , (Splaiul Independentei 
nr. 313, sector 6, Bucuresti, CP 060042. Detaliile  vor fi anunțate în 

timp în revista „Mecanicii ’61”). 

 Ora 10.00 – Strigarea catalogului. Desfăşurarea întâlnirii aniversare.     

 Ora 13.00 – Slujbă de   pomenire pentru dascălii și colegii „plecați” și 
Te-Deum, la biserica „Sfântul Grigore Palama” din incinta Universității 

Politehnica din Bucureşti. 

 Ora 1500 – Plecarea spre Eforie Nord. 
N.B. Cu autoturisme proprietatea unor colegi sau autocar, funcție de 

numărul participanților la „agapa prelungită” (23 – 25 septembrie, cu 

sejur la Eforie Nord),  de numărul conducătorilor auto voluntari, 
dispuși să-și transporte colegii, de numărul amatorilor de autocar. 

         Formula adoptată va fi -  de asemenea – anunțată cu detalii, din timp.  

 Ora 18.00 – Instalare la Hotel Philoxenia din Eforie Nord.  

 Ora 20.00 – Masa de bună vedere. 
         Cu acest prilej va avea loc o întâlnire a colegilor participanți pentru a 
         pune „țara la cale” privind treburile asociației.  
         Programul meselor (mic dejun, dejun și cina festivă a Agapei) se va 

         anunța de amfitrion la „masa de bună vedere”. 

 

Sâmbătă 24 septembrie 2016  
 

 Ora 11.00 - Plecarea la Podgoria Murfatlar pentru o degustare de 

vinuri. După amiază, plimbare  prin  staţiunea Eforie Nord. 
 

Duminică 25 septembrie 2016   
 

 Ora 9.00 – Mic dejun  

 Ora10.30 – Plecare pe traseul Mangalia – Adamclisi – Ion Corvin – 

Ostrov. În program, se vizitează (cu pauză pentru servirea dejunului): 
Mânăstirea Sfântul Andrei, ocrotitorul României (aproximativ 2 ore), 

Tropaeum Traiani ridicat de romani la începutul secolului II-lea e.n. 
(aproximativ 1 oră) şi peştera Limanu. (vezi harta) 

 Ora 20.30 – (în jur de) -  Sosirea în București.  
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                                 FOARTE IMPORTANT ! 
Termenul limită pentru înscrierea participanţilor este  30 iulie 2016 

Solicitaţi înscrierea Dvs. cu specificarea numărului de persoane participante,  
la următoarele adrese e-mail : 

                                   Radu Gruia              radugruia@gmail.com 

                                   Anda Ştefănescu      mihaela2k9@gmail.com 
                                   Adrian Popa              alupopa@gmail.com 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

ÎNCEPÂND CU DATA DE 30 MAI 2016, EVOLUŢIA STATUSULUI  PREGĂTILOR PENTRU AGAPĂ, 
VA PUTEA FI URMĂRITĂ OPERATIV PE WWW.MECANICII61.RO, pagina AVIZIER 

http://www.mecanicii61.ro/
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BIZARERII 
 

COINCIDENTE CURIOASE 
 

 Lincoln a fost ales președinte în 1860, Kennedy în 1960. 
 Lincoln și Kennedy s-au interesat în mod deosebit de drepturile 

oamenilor. 
 Amândoi au fost asasinați într-o vineri, în prezența soțiilor. 

 Amândoi au fost împușcați din spate și în cap. 
 Soțiile Lincoln și Kennedy au plâns moartea unui fiu în timpul șederii 

lor la Casa Albă. 
 Succesorii lor s-au numit amândoi Johnson și erau democrați și 

senatori. 

 Andrew Johnson s-a născut în 1808. Lyndon Johnson s-a născut în 
1908. 

 Secretarul lui Lincoln, al cărui nume era Kennedy, l-a sfătuit să nu 

meargă la teatru (unde a fost asasinat).  
 Secretarul lui Kennedy, al cărui nume era Lincoln, l-a sfătuit să nu 

meargă la Dallas (unde a fost asasinat). 
 Amândoi asasinii aveau câte trei nume: John Wilkes Booth și Lee 

Harvey Oswald. Primul este născut în 1839, al doilea în 1939. 
 Booth și Oswald au fost omorâți înainte de judecată. 
 John Wilkes Booth l-a omorât pe Lincoln într-o sală de spectacol  și  

         s-a salvat într-un antrepozit. 
 Lee Harvey Oswald l-a omorât pe Kennedy dintr-un antrepozit și s-a 

salvat într-o sală de spectacol. 
 Numele Lincoln și Kennedy conțin fiecare 7 litere. 
 Numele Andrew Johnson și Lincoln Johnson conțin fiecare 13 litere. 
 Numele John Wilkes Booth și Lee Harvey Oswald conțin fiecare 15 

litere. 
 

DECALOGUL TĂCERII 
 

  1. Taci, dacă nu ai de spus ceva valoros! 
  2. Taci, atunci când ai vorbit destul! 
  3. Taci, până când îți vine rândul să vorbești! 
  4. Taci, atunci când ești provocat! 

  5. Taci, când ești nervos și iritabil! 
  6. Taci, când intri în biserică, pentru ca Dumnezeu să-ți 

              poată vorbi! 

 

Diverstisment 
Sursa: MECANICII’61, Anul 12, # 118, aprilie 2016 EE 
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  7. Taci, când pleci de la biserică, pentru ca Duhul Sfânt 
              să poată imprima în mintea ta lucrurile pe care le-ai 

              auzit! 
  8. Taci, când ești ispitit să bârfești! 

  9. Taci, când ești ispitit să critici! 
 10. Taci, cât să ai timp să gândești înainte de a vorbi! 

 
 Prezentate de : Rodica NICOLESCU 

 

GÂNDURI OPTIMISTE 
 

 Mersul pe jos îţi poate prelungi viața. Asta te face ca la 85 să petreci 

extra 5 luni într-o casa de bătrâni la cca. 5000 pe lună. 
 Când a ajuns la 60 de ani Bunicu’ a început sa meargă cam 5 km pe 

zi. Acum are 97 și nu știm unde este. 

 Admir lungile reprize de mers pe jos, în special când sunt făcute de 
         tipi care ma enervează. 

 Trebuie sa merg pe jos dimineața foarte devreme, înainte ca să-mi dau 
    seama ce fac.M-am înscris la un jogging-club anul trecut și am cheltuit 
    deja vreo 400. Nu am dat jos nici un kilogram. Se pare că trebuie să și 

    mergi acolo. 
 Unul din avantajele mersului pe jos este că atunci când mori lumea 

         zice: ”Nu-i asa ca arata bine?!” 

 Suntem mai grei cu cât avansăm în etate. Asta deoarece se adună 
foarte multă informație în capul nostru. 

 Nu am ajuns la sală azi. Asta se întâmplă cam de 5 ani… Dar am 
hotărât să schimb numele băii din John în Jim. Ma simt mult mai 
bine când zic ca am fost la Jim azi dimineață. 

 Cea mai mare minciună pe care o spun zilnic este că nu trebuie să 
         notez pentru că țin minte 

 Sigur ca vorbesc uneori cu mine însumi! Din când în când am nevoie 
de sfaturile unui expert. 

 La vârsta mea “mulțumirea de sine” e totuna cu a intra într-o cameră 

         și a-ți aminti pentru ce ai intrat. 
 Mi-am schimbat claxonul de la mașină în ceva care imită focurile de 

armă. Lumea dispare din calea mea mult mai repede. 

 Nu-mi place sa fac planuri. În tribunal cuvântul “premeditat” atrage 
         pedepse mult mai mari. 

 Una peste alta, două ore de mers pe zi nu strică decât pantofii. 
 Nu te îngrijora în legătură cu bătrânețea. Nu ține mult. 

 Nimic nu e mai scump decat ce primesti gratis. 

 
 

Trimise pe e-mail de Dan GEORGESCU 
(Montreal, Quebec, CA) 
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Cuprins 

Hai veniţi de luaţi lumina     

Adusă din sfânta cetate ! 
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