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       …..29 mai 2017. Interesantă povestea asta cu marţea. Sau mă rog cu joia 

sau altă zi a săptîmânii ! De ce ? Prin “efectul  timpului” ! O decizie de ordin 

pragmatic, luată cândva în timp, având drept obiect un detaliu organizatoric, 

devine un element de comfort personal pentru un număr dintre noi care 

participă la întâlnirile lunare ! Ei bine, spiritual sau simplu automatism, cred că 

o bună parte dintre noi, participanţi la acest eveniment,  resimte un 

sentiment plăcut, (generator de endorfine) atunci cînd se apropie data  

respectivă ! Desigur mecanismul este mult mai complex decât îl pot eu 

descrie. (dacă aş fi avut pregătire psihologică – acesta fiind atributul 

profesional al felelor mele - sunt sigur că n-aş fi uitat) dar, pe înţelesul 

tuturor nu se poate explica de ce oameni, aflaţi la o etate la care mobiliatea 

articulară este substanţial diminuată, fac totuşi un efort deloc neglijabil pentru 

a figura la rubrica “Au participat” a prezentei tablete ! Oare nu este acest gest 

un argument irefutabil pentru motivarea prezenţei dânşilor la întâlniri? 

Personal m-am mai ocupat odată, acum câţiva ani, de problema participării; 

atunci am ajuns la concluzia că cei care participă, o fac deoarece se simt bine 

şi le face plăcere să o facă. Până la urmă, iată cum concluzia de atunci se 

păstrează ! Concluzia rămâne validă chiar dacă, în modul, numărul partici-

panţilor descreşte lent; efectul inexorabil al…timpului ! 

       O altă problemă cu care suntem – pot să afirm – dramatic confruntaţi, 

este epuizarea subiectelor sau tematicii materialelor inspirate din viaţa 

personală sau comună a membrilor asociaţiei noastre.  

Deoarece, cel puţin până la data prezentului # de apariţie nu se prefigurează 

niciun fel intenţie de a renunţa la apariţiile lunare, trebuie identificate alte 

subiecte sau tematici de interes pentru mecanicii’61, care să le înlocuiască 

treptat pe cele de sorginte amintiri, care “au ţinut” revista de la prima 

apariţie şi până în prezent. Nimeni nu spune că aceste subiecte vor dispare, 

dar, pe măsura trecerii timpului şi scăderii lente, dar sigure a autorilor, ne 

vom afla, la un moment dat, în faţa situaţiei – de altfel absolut previzibile – să 

ne confruntăm cu o penurie de materiale şi autori, elemente strict necesare 

menţinerii apariţiei normale a revistei. 

        Ei bine, iată un moment de “elaborare” a unei decizii foarte dificile, zic 

eu .Ce tematici să punem în revista noastră ?  În lumea de astăzi, specificul,  

importanţa, complexitatea, dimensiunile şi volumul tematicilor sunt , din 

p.d.v. calitativ-cantitativ,  de ordinul infinitului. Şi atunci, pentru CE să optăm ?  

Pentru ce ne place ! Iată un răspuns general valabil dar, practic imposibil de 

aplicat 1 Seamănă cu răspunsul Bufniţei la întrebarea Iepuraşului cum să facă 

el să scape de necazurile lui existenţiale : păi sboară, îi spune Bufniţa. 

Garantez că scapi de toate problemele !! (Ei da, parcă în aer nu ar fi 

probleme ! Dar, de dragul reputaţiei Înţeleptei, să le ignorăm !) 

       Cum s-ar putea contura o decizie în soluţionarea problemei noastre ? 

a. Cei care o doresc, pot continua să-şi trimită materialele pe tematica 

lor preferată. (inclusiv poveşti de demult…) 

b. Neliniştiţii şi curioşii (din fire) pot continua să caute şi să descopere 

subiecte interesante (desigur, cel mai probabil pe WEB)  care să-mi 

parvină, astfel încât eu să le pot promova sub sintagma “curtoazia 

lui….” . În zilele noastre, sunt o MULŢIME de oameni care transmit 

zilnic informaţie. Atât de mulţi încât au primit, firesc, şi o denumire : 

POSTACI ! 

c. Prin natura preocupării, eu să caut, la rândul meu, să găsesc subiecte 

care să ne “depaneze” la nevoie. 

d. Orice altă idee este, desigur, f. bine venită ! 

 

Uite-aşa Scaraoţchi, tradiţional monocromatic (adică roşu-roşu-roşu !) ar 

putea deveni policromatic (adică curcubeu …şi încă unul multiplu!) 

Hai să ne urăm succes ! 

 

       Au participat : 

 Sile ALEŞINCU, Coca şi Constantin DUMITRU, Mihaela TIHAN 

şi Nae ENESCU, Gigi DUMITRESCU, Corina FIRUŢĂ, Gabi şi 

Vali GHEORGHE, Ileana şi Radu GRUIA, Costel MARIN, Adrian 

POPA, Lucia şi Ionel STĂNESCU, Anda şi Dan ŞTEFĂNESCU, 

Ana şi Mirel VANCA (19) 

Marţi... 
Sursa: MECANICII*61, An 13, # 131, iunie 2017 EE Radu GRUIA 
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       Foto surprinse, prelucrate şi comentate  de Radu GRUIA ! 

Dans. Lucia şi Ionel Stănescu. Fit 100% 
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Dans, în deschidere. Ileana şi Năică. Amîndoi dansează de.....ceva timp ! 

De când? N-are importanţă. După cum se vede, continuă şi acum !!!! 

Lucia şi Ionel Stănescu. Fit 100% ! 

Dans. Ileana Gruia şi Nae Enescu 

Doi fani nativi ai dansului ! 



5                                Revista MECANICII’61, An 13, # 131, iunie 2017 EE 

 

 

 

 

 

Dans. Şobo Haiducu’ şi Diva Mihaela ! Spaţiu 

energetic încărcat cu mesaje codificate ! 
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Dans. Tot familie: Coca şi Nelu Dumitru. 

Poveste de-o viaţă. Păcat că istoria se scrie 

doar după 50 de ani de la eveniment ! 

Dans. În familie. Coca şi Nelu. Poveste veche !  
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Dans. În familie. Gabi şi Vali Gheorghe.  

Relaţii consolidate. Ca la  bugetul de Stat ! 
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Costel Marin. În poziţie asigurată, salută asistenţa, după ce 

a luat cunoştiinţă de mesajul de rit scoţian, trimis adunării 

cu prilejul zilei sale aniversare, de către Ozi Joel, 

din.....Jerusalem ! 
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O iubire mare-mare : Mirel Vanca şi androidul lui. Eu am doi 

androizi -  căţei . Maeştri calificaţi EQ ! 
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Dialog în familie: Anda şi Dan Ştefănescu 

Din nou Dans ! Lume-lume , Fred Astaire (our issue) on the ring ! 

Don’t miss that ! 
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Dans, din nou ! Nadia (alias Mihaela) salută publicul pentru 10 –le câştigat ! 

Parait q’elles ont decouvrit le bons sens de la vie ! 
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*Recurenţă : repetiţie,revenire,reîntoarcere 

Dans. Un haiduc e un haiduc !  

Corina şi Gigica consumă un moment plăcut.În plan secund, Mirel 

dirijează traficul pe ringul de dans ! 

Ca în Vlaşca, haiduceşte ! 
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croazieră 
 

                                     Curtoazia Corina Firuţă 

 

 

 

 

 

 

 

Dragii nostri, 

 Suntem in a doua zi a croazierei in insulele britanice. Vremea este nefavorabila – speram, 

deocamdata – ceata, burnita, si pina ieri vint puternic, aproape furtuna. Inainte de imbarcare – 

alaltaieri - am vizitat Stonehenge: impresionant si cu multe semne de intrebare privind origina 

acestor constructii. Au fost foarte multi vizitatori cu toate ca era o zi de lucru. 

 Transbordarea din Frankfurt / Germania pina pe vapor a mers snur…fara probleme in afara de 

ploaie. Transferul dintr-un hotel la punctul de adunare al calatorilor spre Southampton s-a facut cu 

o limuzina BMW 7…o placere! Ce masina! Mai confortabila decat tot ce avem noi acum… 

 Pasagerii de pe vapor sunt veniti din toate tarile lumii insa ca zgomot…predomina chinezii. Pe de 

o parte este imbucurator ca se aliniaza si ei la celelalte popoare civilizate, pe de alta parte sunt asa 

de guralivi… 

 In Germania am trecut prin localitatea in care a trait Radu si am facut o fotografie a casei pe care 

el a construit-o acolo: propietarul actual zice sa se va muta peste 5 ani…asa ca Radu i-a dat adresa 

noastra ca sa cumparam casa si s-o pastram ca alternativa …Hmmm…stiti voi! 

 In Frankfurt ne-am intalnit cu nepotul lui Radu, care lucreaza la o intreprindere de consultanta 

financiara internationala. Orasul este impresionant prin amestecul de arhitectura veche de 300 – 

500  de ani cu blocuri ultramoderne, dintre care cladirea bancii europene se remarca ca o creatie 

foarte originala. 

 Impresia generala este ca America este o tara bogata, Germania este vizibil mai saraca iar Anglia – 

in parte foarte curata si bine amenajata – este si mai curata si…mai saraca. Insa in ambele aceste 

tari – si mai ales in Germania – nu se cunosc “adevaruri alternative” iar presedintii de stat sunt 

persoane in al caror cuvant te poti increde si nu se fac de ras in fiecare a doua zi….Noi suntem 

inca nehotarati in care tara sa ne stabilim…dat fiindca traim totusi in Chicago…si avantajele 

orasului nu pot fi transferate in alta parte…o sa ramanem mai departe in Western Springs, cel 

putin pina ce ni se termina abonamentul la Health Club in Burr Ridge. 

 Am fost primiti foarte calduros in toate orasele unde a locuit sau a lucrat Radu…el chiar s-a 

bucurat de un val – neasteptat - de simpatie, ceea ce ne-a incantat inima. A fost minunat! 

Acum suntem in Ireland, la Chobe…si ploaia n-a incetat inca…cu toate ca este deja ora 8.30 

dimineata…Calde salutari de aici…si multe urari de success la audierea lui Comey…care va incepe 

peste cateva ore… 

Corespondenţă din 

 

Sursa: MECANICII’61, An 13, # 131, iunie 2017 EE,                                 Rodica   &      Radu 
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Dragi colegi,  

Continuând ideea din articolul meu precent (I), după ce am deschis la televizor programul 

ZaZaSing din săptămâna următoare, m-am gândit mai bine: era o pierdere de timp. Şi m-am mutat 

pe alt post. Da, trebuie să căutăm momente în care să ne simţim bine, să ne distrăm, dar nu chiar 

pierzând timpul. 

În căutare de seri de relaxare, m-am dus la teatru şi am văzut o altă prostioară: TOC, TOC, 

TOC... a cui? A unui francez bien sure, Laurent Baffie. Pusă în scenă de un regizor catalan Ricard 

Reguant, la Teatrul Avangardia şi jucată în sala Pro Cinema (fostă Luceafărul). Piesa era atât de 

lăudată că provoacă râs în hohote, încât am vrut să văd şi eu ce fel de comedie se mai scrie azi.  

(Notez că TOC însemnă Tulburare Obsesiv Compulsivă.)  

Şase personaje maniace sunt invitate la o oră de tratament psiho: Alba – Monica Ciuta, obsedată 

de curăţenie, un taximetrist – Silviu Biriş, obsedat de calcule, Bob – Victor Bucur, care nu poate 

călca pe podeaua cu linii, ci sare ca o maimuţă pe mobilele din cameră, o habotnică – Anca 

Ţurcaşiu sau Andreea Mateiu, Lili – Doina Antohi, un fel de bâlbâită care repetă frazele şi Freud – 

Mihai Gruia Sandu cu ieşiri verbale şi gesturi bruşte. Însă maestrul întârzie, iar personajele fac auto-

terapie de grup. Am scris numele actorilor, pentru că toţi joacă excepţional texte fără niciun pic de 

substanţă. Dar se râde zgomotos de prostioare fără fond. Am râs şi eu pe ici pe colo, la vreun gest 

sau replică mai haioasă. Sunt prea pretenţioasă?! 

Totuşi piesa are un mesaj: ca să te vindeci de vreo manie, dă-ţi mai puţină importanţă ţie şi 

preocupă-te de cel de lângă tine. Are şi surpriza de final: terapeutul era printre ei, cel cu gesturile 
bruşte, care nu se desconspiră faţă de ceilalţi, ci doar faţă de public. Ritmul dialogului este alert, nu 

plictiseşte. Aşa că totuşi, trebuie să fiu de acord că piesa are oarece valoare dramaturgică.  

Mai aveam o datorie faţă de voi, să mai adaug impresii despre ultima carte a lui Mirel. Nu am uitat, 

dar nu sunt pregătită azi. Rămâne pentru numărul următor al revistei.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timp câştigat sau.... 

timp pierdut (II) 
Sursa: MECANICII’61, An 13, # 131, iunie 2017 EE                                             Corina FIRUŢĂ 
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La începutul lui mai, am primit din America cartea „Victor. Memories from the Kingdom of 

Absurdities and Terror „  (Victor. Memorii din regatul absurdităţilor şi terorii)  scrisă de 

consăteanul meu, doctorul Victor Gordan şi apărută în  SUA,  oraşul Manchester, statul New 

Hampshire, acolo unde  locuieşte  

autorul. Cartea e scrisă în engleză, e 

groasă (are 285 de pagini),  aşa că, cu 

puţina engleză pe care o ştiu eu, mi-au 

trebuit trei săptămâni ca s-o parcurg. 

Noroc cu dicţionarul! 

 Victor Gordan s-a născut în anul 1932, 

în Bănişor, judeţul Sălaj, acolo unde m-

am născut şi eu. Pe când avea doar 

unsprezece   ani şi era elev în clasa a 

patra la şcoala primară din sat, în 1943,  

este remarcat de episcopul greco-catolic 

Iuliu Hosu, cu prilejul vizitei pastorale  pe 

care acesta a întreprins-o în sat. Cu 

sprijinul lui, ajunge elev bursier la Liceul 

Emanoil Gojdu din Oradea, pe care îl 

absolvă în 1952, ca şef de promoţie în 

toţi anii. În acelaşi an, dă examen de 

admitere  la  Facultatea de Medicină a 

Institutului Medico-Farmaceutic din 

Bucureşti şi intră fără probleme. 

Mai ales după interzicerea în România, în 

1948, a Bisericii Greco-Catolice,  

opoziţia lui Victor împotriva regimului 

comunist, autorul acestui act samavolnic, devine tot mai fermă şi, în unele împrejurări vizibilă. El nu 

se împacă cu studiul la medicină a marxism-leninismului, cu politizarea învăţământului, cu 

promovarea unor cadre didactice pe criterii strict politice, cu exagerarea meritelor unor pseudo 

savanţi sovietici, cu diminuarea meritelor savanţilor occidentali, cu ocupaţia ţării noastre de către 

sovietici, cu cultul personalităţii lui Stalin şi  Gheorghiu Dej. El a continuat să rămână ataşat de 

religia catolică iar ca student participa în duminici şi de sărbători la slujbele de la Catedrala Catolică 

Sf. Iosif din Bucureşti. A fost un student excepţional, şef de promoţie în toţi anii de facultate. 

Sursa: MECANICII’61, An 13, # 131, iunie 2017 EE                                             Mirel VANCA 

Similitudini 
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În  Facultatea de Medicină din Bucureşti, ca de altfel în 

toate  unităţile de învăţământ superior din România, 

erau infiltraţi mulţi agenţi ai Securităţii (turnători), 

recrutaţi în special din rândul studenţilor proveniţi din 

muncitori absolvenţi ai celebrelor şcoli speciale de doi 

ani, admişi în facultăţi fără  examene de admitere.  Ei 

n-au întârziat să-şi informeze şefii de câte ori asistau la 

devieri ale lui Victor  sau ale altor studenţi de la 

doctrina comunistă. În 1958, pe când el era în anul 

şase de studii, cu examenul de stat luat, şi doctor 

intern la un spital bucureştean, la Facultatea de 

Medicină are loc un miting  pe tema luptei împotriva 

imperialismului occidental şi  a deviaţionismului intern. 

Victor a fost dat de exemplu ca deviaţionist. El a fost 

acuzat că îi desconsideră pe studenţii proveniţi din 

şcoala specială de doi ani, că nu este de acord cu 

politizarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti, că la 

aniversarea centenarului învăţământului medical 

românesc a avut discuţii cu studenţii din lagărul 

imperialist participanţi la eveniment, că militează 

pentru legalizarea fostei Societăţi Medicale Române, al 

cărei fondator a fost „reacţionarul” şi „şovinistul” Paulescu (descoperitorul insulinei n.n.) şi al 

organului său de presă „Spitalul”. A mai fost acuzat că este partizanul teoriei lui Mendel şi Morgan - 

considerată decadentă - că este cosmopolit, deoarece ascultă muzică de Bach şi Verdi şi manifestă 

ostilitate faţă de cultura rusă şi sovietică, că  citeşte numai publicaţii medicale occidentale, că 

frecventează biserica Romano Catolică din Bucureşti  şi că în timpul contra revoluţiei din Ungaria 

el, împreună cu un grup de studenţi, n-a respectat interdicţia de a părăsi căminul studenţesc, iar 

atunci când s-a lansat primul satelit sovietic, nu a ieşit împreună cu ceilalţi studenţi în stradă ca să-l 

vadă şi să aplaude (!). Concluzia a fost: Gordan trebuie arestat; el este un duşman al clasei 

muncitoare”. 

Acest miting i-a arătat lui Victor pericolul în care se află, dar nu l-a descurajat. Hotărârea li fermă a 

fost să nu se mintă pe sine, să fie el însuşi, să se găsească pe sine, pentru că  „cel care se găseşte pe 

sine îşi pierde mizeria morală”. Era conştient că  înfruntarea comunismului  i-ar putea atrage 

consecinţe grave. Exista riscul să fie marginalizat social, să fie arestat, închis şi chiar să-şi sacrifice 

viaţa. A ales alternativa  să se găsească pe sine şi să-şi piardă mizeria morală. „Procedând astfel, am 

câştigat pacea mea interioară,  demnitatea mea şi dorinţa de a comunica cu alţi studenţi  pentru a-i 

face să înţeleagă care sunt necesităţile  de bază ale omului şi, să-i fac  să simtă, să gândească şi să 

spună ceea ce simt şi ceea ce cred”, mărturiseşte Victor. 

La două luni după acest miting, Victor a fost arestat pentru activităţi subversive şi anticomuniste. 

Primul loc de încarcerare a fost la sediul de pe Uranus al  Securităţii din Bucureşti, unde a fost 

supus la câteva interogatorii dure şi chiar torturat. Prima acuzaţie care i s-a adus a fost că ar fi 

capul unei organizaţii care şi-a propus să răstoarne regimul comunist. A negat-o cu vehemenţă. 

Aici a aflat că la percheziţia care s-a făcut în camera sa de la spitalul unde funcţiona ca intern, s-au 

găsit nişte note personale ale lui  în care  şi-a notat câteva gânduri referitoare la ocupaţia sovietică 
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în România, şi interzicerea Bisericii Greco-Catolice, în care el s-a născut şi a fost botezat. Aceste 

documente aveau să atârne greu în condamnarea sa de mai târziu. A mai aflat că în toţi anii de 

studenţie a fost atent supravegheat de securitate, aceasta fiind la curent cu aproape toate mişcările 

lui din afara căminului studenţesc. Ştiau, de exemplu, de câte ori a fost la biserică. A mai fost acuzat 

că ar fi citit cartea lui Hitler, „Mein Kampf”, tradusă din germană în franceză, limbă pe care Victor 

o stăpânea la perfecţie.  Acuzaţia era adevărată. Cartea a fost introdusă în cămin de un student 

provocator, unealtă a Securităţii. În ianuarie 1959, interogatoriile încetează ca urmare a semnării 

de către el a procesului verbal, deşi nu a fost  în întregime de acord cu acesta. A fost ameninţat că 

dacă nu-l semnează interogatoriile vor continua ( se subînţelege că şi torturile) . E mutat de la 

Uranus la Închis snooarea Malmaison, o fostă cazarmă de pe vremea lui A.I. Cuza. 

În februarie 1959 a avut loc prima fază a procesului. Au fost aduşi, în calitate de coinculpaţi, şi 

câţiva foşti colegi. Li s-a adus la cunoştinţă rechizitoriul.  Au fost acuzaţi ca au făcut parte dintr-o 

organizaţie  anti comunistă şi anti statală.  Fără să fie întrebat,  fără să aibă dreptul să vorbească, 

Victor s-a sculat în picioare şi a negat. Asta l-a costat, după şedinţă, mai multe zile petrecute într-o 

celulă de  izolare cu o singură felie de pâine pe zi şi o cană cu apă. 

În aprilie 1959 a avut loc ce-a de a doua fază a procesului. În sala tribunalului a fost adusă şi mama 

lui Victor, care a plâns pe toată durata şedinţei. Procurorul i-a acuzat că s-au constituit într-o 

organizaţie ilegală îndreptată împotriva societăţii comuniste, că au spus bancuri cu Hruşciov şi cu 

alţi lideri comunişti, că au criticat politica partidului comunist şi că au purtat o serie de discuţii anti-

comuniste. „Aveţi în faţă o organizaţie nazistă”, a zis procurorul, fluturând cartea Mein Kampf a lui 

Hitler, mai afirmând şi că ea a fost citită de toţi cei din boxa acuzaţilor. A cerut pentru ei sentinţa 

maximă. Victor a mai fost acuzat că a scris împotriva ocupaţiei sovietice şi a interzicerii Bisericii 

Greco-Catolice.  El a fost condamnat la zece ani de detenţie, iar colegii lui între şase şi opt ani. 

Victor a executat şase din cei zece ani la care a fost condamnat în lagăre de deţinuţi din Delta 

Dunării şi la închisoarea din Gherla.  La trei ani după eliberare a încercat să fugă în Occident, 

trecând clandestin graniţa cu Iugoslavia. A fost prins, judecat şi condamnat la trei ani de puşcărie. A 

făcut doar unul, la închisoarea din Aiud.  După eliberare a mai încercat odată, de data aceasta 

reuşind să treacă clandestin graniţa română cu Iugoslavia, apoi cea iugoslavă cu Italia. Din Italia 

ajunge în Anerica, unde îşi întemeiază o familie şi face o carieră medicală strălucită. Printre altele 

este descoperitorul Sindromului Războiul din Golf, care a cauzat îmbolnăvirea a numeroşi soldaţi 

americani combatanţi în Războiul din Golful Piersic (1990-1991). 

Până la un moment dat, există similitudini între ce i s-a întâmplat lui Victor şi ce i s-a întâmplat 

colegului nostru Drăgulin Ichim. În chestionarul pe care l-am distribuit colegilor, v-am invitat să vă 

amintiţi amănunte în legătură cu mitingul în care la rândul lui a fost „demascat” şi apoi 

exmatriculat. Chiar dacă au trecut 60 de ani de atunci, cred că nu este târziu să arătăm cu degetul 

spre cei care l-au turnat şi acuzat şi, mai ales, spre cei care au decis exmatricularea lui. Este o 

operaţiune de higienă necesară. De altfel, am reuşit să-l contactez telefonic pe   Ichim şi am obţinut 

de la el promisiunea  unui material scris în care va relata ce i s-a întâmplat atunci, în 1967, în anul II 

de studii la Facultatea de mecanică a Politehnicii din Bucureşti.  Sper să obţin aprobarea lui să şi 

publicăm acel material. 
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 Într-o sâmbătă de 10 iunie a.c., pe care unii o numesc „sâmbăta neagră a sportului 
românesc” (nu subscriu!), m-am instalat confortabil în fotoliul de telespectator, ca să mă 
bucur de un spectacol unic: finala ediției 2017 de la Roland Garros. Și m-am bucurat cu 
adevărat. Nu pentru că Simona a mâncat bătaie (Doamne, feri!), ci pentru că era acolo, în finală 
și a jucat cum a jucat. 
 Era pentru a doua oară când o vedeam Simona Halep într-o finală de mare șlem la 
Paris. Dar ce mare diferență față de cea anterioară, cu Șarapova. 
 Aici aveam de a face cu o cu totul alta Simona Halep. Una mai matură, mai cerebrală, 
mai motivată. 
 Bilanțul a fost formidabil: revenire pe locul 2 în W.T.A. (ceea ce, să fim cinstiți, mulți 
sceptici n-o mai sperau), dar cel mai important „schimbarea la față” a marei noastre 
campioane. 
 Turneele anterioare pe zgură (Madrid și Roma) ne-au arătat o Simona gata să se 
concentreze în momente de grea cumpănă, să  facă dovada depășirii capacității sale de efort, 
să dea  cu adevărat totul! 
 Să recunoaștem că meciurile cu Suarez Navaro (anterior Roland Garros), cu Svitolina, 
cu Plișkova, ne-au arătat o altă Simona Halep pe care o știam: mai angajată în meci la 
încurajările publicului, mai bătăioasă când totul părea pierdut, pe scurt o atitudine de mare 
campioană. 
 La toate îndemnurile patriotice (din arene sau manifestate prin presă, e-mail-uri etc) 
Simona a răspuns ca o româncă, acestea nemaifiind „provocări care o sufocau” sau „presiuni” 
din partea iubirii publicului. 
 M-am bucurat sincer de prezența Simonei în finala turneului de la Roland Garros, 
pentru că – să fim sinceri și cu capul pe umeri – putea foarte bine să nu fie, după meciul din 
„sferturi” cu Svitolina, cănd am acceptat cu bucurie românească rezultatul, dar a fost o victorie 
care mi-a lăsat un gust amar. În tot timpul meciului (văzut la T.V., desigur), am avut impresia 
că o văd în locul ucrainencei, pe Simona de altă dată, care avea acolo căderi uimitoare (unele 
motivate de accidentări). Meciul din „sferturi” nu a fost câștigat de Simona Halep, ci a fost 
pierdut de Svitolina. De aceea permiteți-mi o oarece compasiune pentru ucrainrancă și 
Simonei, în continuare, pavăză de la Dumnezeu! (fără asta nu se poate!)  
 Revenind la merituoasa faptă a Simonei, nu trebuie să uităm eficienta contribuție 
managerială a Virginiei Ruzici – aproape alchimistică – în acumularea de puncte necesare 
ocupării super-onoratului loc 2 în ierarhia feminină mondială a tenisului. 
 Și încă două off-uri legate de transmițătorii TV ai meciurilor Simonei: 
 Prima: Exclusivitatatea este valabilă din punct de vedere comercial conform contract. 
Dar din punct de vedere patriotic, la meciurile Simonei au exclusivitate toți românii! 
 Secundo: Evitați, stimați directori de programe, să mai invitați drept comentatori la 
meciurile Simonei Halep, super specialaști în „critica tenisului”, care-i dau sfaturi – în timpul 
meciului – cum să miște racheta din „poignet” (sper că am scris corect). Noroc că ea nu aude 
asta în acele momente. Credeți-mă fraților: superspecialistul în de-ale tenisului C.T.P., pe lângă 
faptul că ne face să ascultăm comentariul (local) al meciului la radio și nu la T.V., îi și poartă 
ghinion Simonei! 

Hai  SIMONA! 
O cronică sportivă tardivă la o „schimbare la față” 

Sursa: MECANICII’61, An13, # 131, iunie 2017 EE                                             Adrian POPA 
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 În sfârșit, o apreciere confirmată de spectatorii parizieni, care au transformat refrenul 
lor „Allez”, prin adăugarea unui „H” în față și a unui „p” în loc de „z„ în „H-allez-p-Roumanie”! 
 Dacă aș fi un C.T.P., te-aș sfătui să lucrezi mai  mult pentru a contracara scurtele 
adversarelor, sau – de ce nu – să folosești și tu scurte (ai avut atâtea ocazii!!!), dar te iubesc 
prea mult așa cum ești, ca să nu-ți doresc decât sănătate, putere de luptă, pentru a-ți împlini 
toate visele. 
           
  
 

 
 

 
 

HAI SIMONA! 
 

 

 

 

 

În Finala Roland Garos, 2017 
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Petrolul --------- 
Se regenerează!  

                                     Curtoazia  Mike Hitzig 

  

 

 

 

 

 
IPOTEZA SOC: Petrolul NU provine din materie organică şi NU se 

epuizează.  Zăcămintele de țiței se refac singure ! 
 

 

Invățăm în școală și peste tot în mass media deținută de străini că petrolul este un combustibil 
fosil care s-a format din descompunerea materiei organice (dinozauri, vietăți marine etc) acu’ 
nu știu câte milioane de ani. 
Au murit animalele, s-au descompus, au intrat în pământ, au stat acolo nu știu cât timp și s-au 
transformat în petrol. Iar noi, oamenii, exploatăm acum acest petrol, până când se termină. 
Nemafiind dinozauri morți și alte animale care să se descompună, pac, pac, de pe azi pe 
mâine…înseamnă că o să rămânem la un moment dat fără petrol. Asta ne spune Sistemul. Și ne 
tot prezice de zeci de ani că o să rămânem curând fără petrol. 
Vă invit astăzi să aflați o altă parte a poveștii, adevărul după părerea mea, și anume că petrolul 
NU s-a format din materie organică descompusă acum milioane de ani, petrolul NU se 
epuizează, ci SE PRODUCE CONTINUU ÎN INTERIORUL PĂMÂNTULUI prin procesele 
fizico/chimice/geologice de la mari adâncimi (magmă + presiune + temperatură + diferite roci 
etc). Detalii în continuare: 
Pe lângă informațiile din articolele / site-urile postate mai jos, am această informație (că 
petrolul nu se epuizează, ci se formează continuu în adâncul pământului) si de la un 
inventator (chimist) român care a creat un sistem de transformare a apei în gaz și energie 

Sursa: MECANICII’61, An13, # 131, iunie 2017 EE                                             Internet 
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termică într-un mod eficient, pe care l-am văzut personal. Același inventator a demonstrat 
prin calcule matematice, împreună cu alți oameni de știință, că este o mare țeapă ideea că noi 
oamenii și activitatea noastră suntem vinovați de încălzirea globală. 
9 sept 2012: Zăcămintele de țiței epuizate se refac singure 
În ultimele decenii petroliştii au observat un fenomen ciudat, în toată lumea: puţurile de 
petrol care erau considerate epuizate din cauza exploatării, au început să se umple din nou cu 
„aur negru”. 
Există două teorii despre originea petrolului. Prima este cea organică, sau biogenică, care 
aparţine savantului rus Mihail Lomonosov. 
El a spus că acest combustibil a apărut prin descompunerea, în anumite condiţii, a deşeurilor 
biologice, de-a lungul milioanelor de ani. 
Spre deosebire de Lomonosov, o altă minte luminată, chimistul Dmitri Mendeleev, autorul 
tabelului periodic al elementelor, credea că petrolul reprezintă nu o substanţă formată în 
urma putrezirii plantelor şi animalelor ce au trăit cândva pe Terra, ci un material primordial, 
născut în strafundurile planetei, ce erupe constant către suprafaţa acesteia, precum magma 
vulcanilor. 
În cazul oraşului Groznîi, capitala Ceceniei, lucrurile par chiar mai ciudate. Exploatarea 
petrolului a început aici în 1897. Până în 1960, când zăcământul a fost considerat epuizat, s-au 
extras nu mai puţin de 100 milioane tone petrol brut. Spre surprinderea geologilor, în ultimii 
ani petrolul a început efectiv să ţâşnească din pământ, iar localnicii îl adună cu găleţile. 
Situaţia s-a repetat şi în cazul bazinului petrolifer Eugene Island, din largul coastelor 
Louisianei, SUA. Rezervele de aici au fost considerate epuizate, dar în ultimul deceniu mai 
multe sondaje au arătat că ele s-au restabilit, extracţia atingând nivele comparabile cu cele din 
deceniile trecute. 
 
Ian 2011: Deconspirarea industriei petroliere 
Pai, sa vedem ce avem… Stie cineva cum s-a format petrolul? Există două teorii majore : 
1.Teoria lui Lomonosov, care spune că petrolul este de origine organică, fosil deci şi aşa cum 
am învăţat la scoală se gaseşte în rocile sedimentare. Ca şi cum dinozaurii au dat în primire fix 
ca el sa apară.. în pungi, care cu timpul se epuizează total… 
2.Teoria lui Mendeleev, care spune că petrolul are origine abiotică…adică, nu provine din 
dinozauri, ci este un material primordial, născut în străfundurile planetei, ce erupe constant 
către suprafaţă precum magma vulcanilor. 
De ce n-am auzit şi învăţat la şcoală şi despre această teorie? 
Pentru că cineva s-a prins că petrolul este o marfa vitală tocmai bună de manipulat ? Pentru că 
din raţiuni economice marile concerne au interes să se joace cu preţul lui si cu zonele de 
influenţă aşa cum vor muşchii lor? 
„Ceva misterios se întâmplă la Eugene Island 300. Productia de petrol din zona, adică în Golful 
Mexic, în largul Coastei Louisiana a fost considerată epuizată cu mulţi ani în urmă. 
Descoperită în 1973, exploatarea de vârf a fost de 15.000 de barili pe zi; până în 1989 
producţia a scăzut la aproximativ 4000 de barili pe zi. 
Apoi brusc .. norocul se reîntoarce la Eugene Island şi acum produce mai mult de 13.000 de 
barili pe zi, iar rezervele estimate au săltat brusc la mai mult de 400 milioane de barili 
(estimarea iniţială era de 60 milioane de barili).” 1999 - Wall Street Journal 
In 1974, un articol publicat în Buletinul Asociatiei Americane a geologilor petrolieri: 
„Toate depozitele gigant de petrol sunt explicate în mod logic de teoria abiotică, pentru că 
simple calcule ale volumului potenţial de hidrocarburi din acele zone arată că materiile 
organice sunt prea puţine pentru a furniza volumul de petrol existent în acele zone”. 
Un articol din 1999 apărut în Wall Street Journal arată că cei mai mulţi geologi „sunt foarte 
presaţi să explice, de ce, cel mai mare rezervor mondial de petrol, cel din Orientul mijlociu, a 
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depăşit dublul rezervelor din ultimii 20 de ani, în ciuda exploatărilor intense şi a 
descoperirilor noi relativ puţine. 
Ar fi necesari destul de mulţi dinozauri şi plante preistorice să explice estimarea de 660 
miliarde barili de petrol în regiune” nota Norman Hyne, profesor la University of Tulsa. 
Poate cel mai intrigant articol este cel în care se spune că „oamenii de ştiinţă care studiază 
zonele petroliere spun că petrolul care iese acum are o vârstă geologică diferită de cel de 
acum 10 ani”, iar această disparitate Wall Street Journal o explică prin citarea lui Thomas 
Gold, profesor emerit la Cornell University : „petrolul este, de fapt, regenerabil, un sirop 
primordial fabricat continuu de către Pământ în condiţii de presiune şi temperatură extreme. 
Pe masură ce migrează spre suprafaţă este atacat de bacterii, ceea ce-l face să pară a avea o 
origine organică, datând de pe vremea dinozaurilor”. 
ANRM scoate la vânzare rezerve epuizate? NU! Pur și simplu s-au refăcut singure! 
„Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (ANRM) a anunţat că va scoate la vânzare publică 
rezerva de zăcământ asociat, ţiţei şi gaze naturale, situat la periferia orasului Săliştea de Sus, 
în Podierei - informează Agerpres. 
Câmpul pertrolifer Podierei conţine zăcăminte asociate având în compoziţie ţiţei şi gaze 
naturale. Preşedintele ANRM, Bogdan Găbudeanu, a precizat că, odată cu scoaterea la vânzare 
a zăcământului Podierei, se vor mai licita alte 13 perimetre de ţiţei şi gaze naturale din 
România. 
Sondele de la Podierei au început să extragă resurse naturale în anul 1956, iar în anul 1988 a 
fost suspendată activitatea de extragere a ţiţeiului şi gazelor naturale considerându-se că 
zăcământul ar fi scăzut în conţinut. În Podierei se mai află cinci sonde de extragere a ţiţeiului 
care au fost abandonate odată cu oprirea extracţiei. 
Profesorul Ioan Burnar din Săliştea de Sus a mărturisit că şi în localitatea Săcel, situată la doar 
3 kilometri de Săliştea, au funcţionat 25 de sonde care extrăgeau ţiţei, dar în urmă cu şase ani 
activitatea de extracţie a fost oprită brusc deoarece s-ar fi epuizat resursele….” 
Un studiu prezentat în Science Magazine pe 1 februarie 2008 prezintă noi probe care susţin 
teoria abiotică a petrolului. (..) Proskurowski a găsit hidrocarburi ce conţin izotopul 13 al 
carbonului ce pare format mai degrabă în mantaua pământului decât din materia biologică de 
pe fundul oceanului. 
Izotopul 13 este tipul de carbon asociat de oamenii de ştiinţă cu originea abiotică, în 
comparaţie cu izotopul 12 pe care oamenii de ştiinţă îl asociază, de obicei, cu originea 
biologică. Descoperirea hidrocarburilor abiotice din zona marină Lost City este a doua 
descoperire din ultimii ani care aduce argumente pentru originea abiotică a petrolului. 
Aşa cum a prezentat World Net Daily în 2005, o sondă a NASA trimisă pe Titan (gigantica lună 
a lui Saturn) a descoperit metan cu izotop carbon-13 pe care agenţia l-a declarat ca fiind de 
origine abiotică. 
World Net Daily spune că dezvoltarea forajului de mare adâncime pentru extragerea gazului 
natural pune seriose probleme celor legaţi de teoria combustibililor fosili. 
Compania GHK din Oklahoma a găsit gaze naturale în două foraje săpate la o adâncime de 
aproximativ 5.7 mile, mult prea adânc pentru ca rămăşiţele dinozaurilor să fie prezente. 
Urmând teoria lor abiotică, geofizicienii şi chimiştii ruşi şi ukrainieni au început analize 
detaliate ale istoriei tectonice şi structurii geologice ale straturilor cristaline din bazinul 
Dniepr-Donetsk. Apoi au urmat investigaţiile geofizice şi geochimice. Un total de 61 de foraje 
au fost săpate şi 37 au devenit productive comercial. 
Si asta este o performanţă extrem de impresionantă, o rată de succes de aproximativ 60%. 
Dimensiunea zăcămâântului descoperit era comparabil cu cel din nordul Alaska. In SUA, o rată 
de succes de 10% era considerata o performanţă la acea vreme!!! Deci 9 din zece foraje erau 
doar „dry holes”. 
Prin anii 60, in timp ce companiile petroliere Americane erau ocupate cu controlul asupra 
unor zone din Arabia Saudită, Kuwait, Iran şi alte zone cu petrol ieftin, sovieticii erau 
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preocupaţi de testarea teoriei lor alternative. Au început să sape foraje în regiuni presupuse 
sterile din Siberia. Acolo au dezvoltat 11 bazine majore plus unul gigant, totul bazat pe teoria 
lor abiotică. 
In anii 80 s-au dus în Vietnam şi s-au oferit să finanţeze costurile de forare şi să arate că noua 
lor teorie funcţionează. Compania ruseasca Petrosov a forat în zona exterioară a bazinului 
Vietnam’s White Tiger, prin roca de bazalt şi au făcut posibilă extragerea a 6000 de barili pe zi 
pentru slaba economie vietnameză. 
In URSS, geologi instruiţi în teoria abiotică şi-au perfecţionat tehnologia şi, pe la mijlocul 
anilor ‘80, URSS a răsărit ca cel mai mare producător de petrol din lume. Puţini din vest au 
înţeles ce se întamplă ori s-au deranjat să întrebe. 
Teoria modernă Ruso-Ucraineană privind originile petrolului: 
http://www.gasresources.net/Introduction.htm/ 
Ruşii au demonstrat că petrolul nu se va termina niciodată și că se poate extrage oricât. Dacă 
ar fi acceptată această idee s-ar ajunge la scăderea preţului, însă s-ar ajunge şi la falimentarea 
companiilor petroliere de pe planeta precum OMV sau altele.  
Abiotic oil 
The abiotic oil hypothesis is an attempt to explain the source and formation of petroleum. As 
the name suggests, the hypothesis proposes that oil originates from non-biological origins. 
The hypothesis is mostly Soviet, mostly archaic, and mostly debunked. In the Anglophone 
world, abiotic oil proponents tend to cite the work of the late astrophysicist Thomas Gold. 
The theory's adherents believe that oil originated as carbon monoxide and hydrogen gas 
rising through the deep layers of the Earth's crust. 
If this mixture was lucky enough to find zirconium-containing minerals, it could react and 
produce petroleum hydrocarbons. Some of these would move close enough to the surface to 
be exploitable by humanity. 
This idea seems plausible because: 
Carbon monoxide and hydrogen result from volcanic activity. 
These chemicals will react and form petroleum under the right conditions. 
Modern 'coal to liquids' and synthetic motor oil are based on hydrocarbon transversion. 
 
NR. Teoria petrolului abiotic sugerează că formarea ţiţeiului poate fi atribuită proceselor 
geologice care au loc la mari adâncimi ale scoarţei terestre. Din punct de vedere ştiinţific 
fenomenul este explicat pe baze experimentale, atât în condiţii de laborator cât şi în câmpurile 
de exploatare petrolieră.  Se consideră că teoria a apărut în anii’50, de sorginte ruso-ucraineană,  
preluată de Uniunea Sovietică aflată în competiţie pentru hegemonia mondială.  
În prezent, teoria este acceptată sui generis, datorită revenirii spontane  pe producţie ale unui 
număr de câmpuri petroliere declarate – istoric -  ca fiind epuizate. (vezi şi textul de mai sus) 
       Înserarea materialului în conţinutul revistei noastre, are, dragi colegi, un scop exclusiv 
informativ, în legătură cu “demolarea” teoriei dinozaurilor.  
Şi acum  “surpriză”!  Ştiaţi că ? 
 
“Primul record mondial de producţie de ţiţei a fost oficial înregistrat în România, în 1857 (la nivel de 1719 
barili/an). Aceasta a fost un an înainte ca William să apară în Oil Springs, Ontario şi doi ani înaintea descoperirii lui 
Drake din Pensilvania. Dar istoria hidrocarburilor din Românie este probabil cu mult mai veche. În observaţiile 
călătorilor datând din prima jumătate a sec.XVI,  se menţionează extracţia ţiţeiului în provinciile Române Moldova 
şi Valahia.  În 1900, România era al treilea producător mondial de petrol, cu o producţie anuală de 1,9 milioane 
de barili.  
 The first oil production of the world was officially recorded in Romania, in 1857 (at a rate of 1719 barrels/year). This was one year before 

William’s well at Oil Springs in Ontario and two years before Drake’s discovery in Pennsylvania. However, Romania’s hydrocarbon history 

probably goes significantly farther into the past. Observations by travelers dating from the first half of the 16th century mentioned extraction 

of crude in the Romanian provinces of Moldavia and Wallachia. In 1900, Romania was the third largest oil producer of the world with annual 

production of 1.9 million barrels. ©2000 Society of Exploration Geophysicists)

http://www.gasresources.net/Introduction.htm/
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