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Da ! A mai trecut o lună . Dar, de, ce să-i faci, vrând-nevrând și un an! Sic tranzit gloria 
mundi !. De mult,de mult, în stagiatură, aveam un coleg la ITM, un ardelean pe nume  
Gheorghe Borz, om hărăzit de Cel de Sus să fie …hâtru ! Cum credeți că se referea el la o 
o cunoscută sintagma latină : Sic tranzit gloria mundi ! Așe l-o trăznit pe Grigore‘n vie ! Ce 
părere aveți, s-o fi auzit oare de perla asta până’n Sălaj ? Hmm…. 
 
Dar să revenim la ale noastre, că avem destule !  
În primul rând trebuie să recunosc, că dus de val, am sbârcit-o cu propunerea de opțiune 
pentru una dintre soluțiile propuse în numărul anterior (182).De ce oare mi-o fi trecut mie 
prin minte să păstrăm o soluție greoaie,fantezistă și absolut perimată, chiar de începutul 
aplicării ei? De fapt, a funcționat prost tot timpul; blocajul din final nu cred că a mirat pe 
nimeni. Suntem toți octogenari. Să ne purtăm deci în consecință 
Răspunsurile la apelul meu formulat în aparția anerioară nu s-au lăsat mult așteptate dar 
au avut ,bineînțeles, o cu totul altă formă decât mă așteptam eu :  
” Spune-mi. te rog, cât  costă apriția în continuare a ediției electronice a revistei (EE) ?„   
Primul care a formulat întrebarea a fost Riri Pop. Au urmat apoi și alții, sugerând astfel 
soluția optimă a problemei pe care o avem. De ce? Păi foarte simplu : atât timp cît eu fac 
singur revista, cheltuielie pentru editarea și ditribuirea ei, se limitează la taxa pentru 
domeniu și găzduire  pe WEB ceace înseamnă cca 150 €/an  
Până acum, deoarece eu, fiind PFA iar Rodica Nicolescu se ocupa benevol de distribuirea 
EH   (ediția pe hârtie)  prin poștă colegilor care n-au calculator, se adăugau cca 10000 
RON/an, sumă care- l sărăcea cine știe, pe bietul Calipso.  
Oricum amândoi,Rodica și eu renunțăm la aceste cheltuieli. Eu cel puțin,  sunt plătitor de 
impozit/venit la ANAF -SPV din 2017. 
Deci lucrurile se clarifică de la sine : în cazul apariției unor cheltuieli necesare, dar 
neprevăzute, apelez la unul dintre colegi pentru rezolvarea problemei, specificând-ui, 
totodată contul   IBAN necesar. Simplu, clar și eficient ! Ce părere aveți ? Fiind vorba de 
sume mici și persoane fizice, nu cred că va suscita curiozitatea băncilor respective. 
Ce părere aveți? 
 
Deocamdată cred că este deajuns în legătură cu problema noastră. Important este că am 
reușit să găsim o soluție care pare viabilă. Vom vedea.  
Desigur, fără nici-o îndoială, marea problemă rămâne și pentru noi, ca pentru toată lumea 
asta mare….marele și tragicul circ numit plandemie …… Oare cum și cât ne-o fi dat să ne  
mai bucurăm de evoluția ei vioaie ? Whoo knows ? 
 

                                                                        Click aici pentru cuprins 
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Încă un an plin de Covid-chinuri este pe cale să treacă, un al treilea este pe cale să 
înceapă…dar noi ne adresăm vouă plini de încredere în cele ce vor urma… 
Mulțumită vaccinurilor făcute, am trecut cu success peste pericolul Covid - și 
sperăm că așa se va  întâmpla și în anul viitor - dar a trebuit renunțăm la voiajele pe 
care le-am făcut cu atâta plăcere în anii precedenți…Rămași în Chicago, am strâns 
noi legături de prietenie cu mulți americani, condamnați și  ei - ca și noi – la 
nemișcare … geografică.  

Preocuparea noastră principală a fost legată tot de sănătate, dat fiind că 
acum…suntem în pragul celui de al 82 an de la naștere. Semne de uzură s-au făcut 
simțite mai ales la mine, Rodica, așa că eu a trebuit să mă supun (cu plăcere) 
dictatului lui Radu – care și-a asumat sarcina voluntară de care giver – și să înghit 
multe pastile, de tot felul, pe care el mi le aduce pe tava, dimineața, la prânz și 
seara…Compensăm aceste neajunsuri cu ajutorul unor relații de prietenie cu 
localnici care cunosc perfect gastronomia locală și cu care degustăm produse 
excelente ale bucătăriei americane.  Aproape zilnic mergem la health-clubul local, 
unde eu particip la exercițiile Aqua - într-un bazin cu apă cam rece - iar Radu se 
confruntă cu partenerii lui de pickleball : în grupul local – de vreo 200 de pensionari-
jucători ! - el este cel mai în vârstă și de aceea toți vor să se măsoare cu el…Este o 
plăcere pentru noi amândoi că am trecut de la calificativul « cel mai tânăr » (student, 
inginer, doctor…etc.) pe care l-am susținut până acum, la unul care reflectă din plin 
viața noastră profesională și privată atât de agitată, acela de seniori ! 

Evenimentul cel mai important al anului a fost publicarea de către Ana Maria, fata lui 
Radu, a unei cărți cu subiect medical (The Light Medicine) care a fost excelent 
primită de cititorii de la Amazon. Odată cu acest semn de maturitate profesională la 
cel mai înalt nivel american Ana Maria a început să ofere și o atitudine mai caldă față 
de tatăl ei și față de noi amândoi,  ceea ce ne-a lipsit – mai ales lui Radu - mulți ani 
de zile. În prezent am devenit și pacienți ai ei, pentru un tratament de întinerire 
folosind conceptele unui nou fel de medicină – The Factual Medicine – care se 
dezvoltă în USA în afara școlii clasice și care urmărește nu eliminarea unor 

 Dragii noștrii 

Sursa: MECANICII 61, An:18, # 183, ianuarie 2022 EE                         Rodica și Radu Mihalcea 
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îmbolnăviri a unor organe ci restaurarea acestora la nivelul de funcționare 
original…ceea ce ar corespunde cu…întinerirea ! Vă spunem asta acum ca să nu vă 
mirați dacă de Craciunul viitor vă vom anunța că suntem în pragul anului (biologic, 
de data asta, nu calendaristic) 75…și nu 83…cum ar fi logic…fiindcă în urma 
tratamentului cu Medicina Factuală, vârsta…ar fi mers înapoi ! Noi ne-am oferit să 
încercăm pe pielea noastră cât de departe se poate ajunge acum și…asta și facem! 
Ce ziceți…ați veni cu noi ? 

Am avut niște emoții cu părerea unor doctori care i-au spus lui Radu că ar avea 
nevoie de un pacemaker pentru a-i regla bătăile inimii, dar el i-a contrazis și – 
folosind serviciile unui chiropractician (unul care acționează cu toată forța asupra 
șirei spinării) – a eliminat simptomele care i-au alarmat pe doctori…și în plus a 
scăpat și de o neuropatie care-i dădea dureri de picioare…Așa că el așteaptă acum 
cu nerăbdare prima zăpadă în Wilmot/Wiskonsin, la vreo 50 km de locuinta noastră, 
unde se poate schia…Radu a rămas – aproape - la fel de tânăr și nerăbdător cum a 
fost el întotdeauna…și asta dă culoare vieții noastre zilnice. 

În rest…am renunțat la multe, mai ales la plăcerea de a urmări schimbările politicii 
americane și a celei din lume…O mare parte dintre americani – dar din păcate nu 
majoritatea – își dau seama că democrația americană – inventată acum mai mult de 
200 de ani și cu funcționare exemplară până acum – este în mare pericol să fie 
înlocuită cu o debandadă totală…dezvoltată de oamenii care știu că sunt liberi să 
facă ce vor dar nu vor să recunoască că libertatea lor își găsește o limită acolo unde 
începe libertatea altora…Unii confundă dreptul de a poseda o armă de foc cu 
dreptul de a ucide la întâmplare – și asta și fac zilnic -  alții trăiesc cu iluzia ca 
formidabilul aparat judiciar american – garantul de până acum al democrației - ar fi 
avut interesul să fure tocmai rezultatul alegerilor din noiembrie 2020…iar alții…sunt 
de părere că vaccinurile anticovid i-ar lăsa impotenți…și se lasă târâți spre 
inactivitate de mândria lor personală ca apoi să… cadă pradă Covid 19 și să și 
moară… Teribile atitudini, nedemnă de ce am considerat noi – privind la ele tocmai 
din estul Europei – că ar fi ale celei mai avansate țări din lume…În plus…chinezii 
demonstrează acum că ei sunt mai pregătiți ca oricând să preia acest rol, încă deținut 
de americani…Ar trebui ca noi, Rodica, Radu - și voi, desigur, cititorii noștri - să 
învățăm mandarin acum, la vârsta noastră ? 
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Ah, nu…Noi rămânem optimiști, încrezători în viitor și animați de dorința sa aflăm 
numai de bine de la voi, prietenii noștri dragi. De aceea vă urăm din tot sufletul un 
Crăciun fericit și un An Nou plin de bucurii ! 

Rodica și Radu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NR QED (apropo de încetarea apariției revistei) 
 
 

Click aici pentru cuprins 
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      NR. Stimați cititori vă puneți poate întrebarea,de alfel justificată, dece apare acest material în 
revista noastră? Răspunsul este simplu : pentru că este un monument  unic și   sunt convins că se află în 
sufletul fiecărui dintre noi. Acum avem ocazia  să-I cunoaștem mai bine. Mulțumim Riri. 

 

Crucea de pe Caraiman este, din 2014, în Cartea Recordurilor 

Crucea de pe Caraiman, unul dintre cele cunoscute monumente ale României, este, 
totodată, deţinătoarea câtorva superlative naţionale şi mondiale. În 2014, construcţia 
a intrat în Cartea Recordurilor 
Monument naţional de clasa A, Crucea Eroilor Neamurilor sau Crucea de pe 
Caraiman, a fost construită între anii 1926-1928 pe Muntele Caraiman, pentru a 
cinsti memoria eroilor neamului căzuţi în Primul Război Mondial. O construcţie 
100% românească, impresionată încă de la inaugurare, a devenit cel mai 
cunoscut reper al Văii Prahovei, dar şi unul dintre simbolurile naţionale ale 
României. 

 
În Cartea Recordurilor din 2014 
În 2014, Crucea de pe Caraiman a intrat în Cartea Recordurilor ca cea mai înaltă 
cruce din lume (39,30 m), amplasată pe un vârf montan, la peste 2.291 metri, foarte 
aproape de cota atinsă de Vârful Caraiman (2.386 metri). Reprezentanţii Guinness 
World Records au înmânat, în februarie 2014, certificatul oficial care atestă această 
performanţă, oficialilor din Buşteni. Monumentul a fost verificat de către experţii 

Sursa :  MECANICII’61, An 18, #183 ianuarie 2022 EE                                           Internet            

Zece lucruri ciudate despre Crucea de pe 
Caraiman: comuniştii au vrut să-i taie 
braţele. Cum a fost urcată în vârf de 
munte şi ce nume trebuia să poarte 

   
                                             
 

Curtoazia Riri Pop 
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Guinness pe 14 august 2013. 
Crucea este unică în lume atât prin altitudinea amplasării, cât şi prin dimensiuni. 

 
Cea mai înaltă structură metalică situată într-o zonă montană, la inaugurare 
În 1928, la inaugurarea sa, „Crucea de pe Caraiman“ era cea mai înaltă structură 
metalică situată într-o zonă montană. Era comparată, încă din momentul finalizării 
lucrărilor de execuţie, o construcţie comparabilă ca realizare inginerească şi 
simbolistică, cu turnul Eiffel din Paris, Statuia Libertăţii din New York sau Hristos 
Mântuitorul din Rio de Janeiro. 

 
Scopul monumentului a fost o vizibilitate cât mai mare 
Crucea a fost realizată din iniţiativa Regelui Ferdinand I şi a Reginei Maria ai 
României, în perioada 1926-1928 „întru slava şi memoria eroilor prahoveni căzuţi 
în Primul Război Mondial, 1916-1918, pentru apărarea patriei” aşa cum stă scris 
pe placa comemorativă fixată   pe partea nordică a soclului. Inaugurarea şi 
sfinţirea monumentului au avut loc pe data de 14 septembrie 1928, de Ziua Sfintei 
Cruci. 
Pentru construcţia monumentului, ridicat cu scopul de a fi văzut de la o distanţă cât 
mai mare, s-a ales vârful secundar al Caraimanului (2.291 m), deoarece, dacă s-ar fi 
construit monumentul pe vârful principal (2.325 m), Crucea nu ar mai fi fost vizibilă 
decât din apropiere, de pe platou. De pe platforma de la baza monumentului sau de 
pe terasa lui superioară, se deschide o largă panoramă a Văii Prahovei, având la 
picioare Buşteniul. 

  Controverse privind numele 
Cel mai des nume din documentele oficiale aflate în colecţiile Arhivelor Naţionale ale 
României este de „Monumentul Eroilor“, în timp ce în limbajul cotidian s-a păstrat, 
încă din anul 1933, titlul de „Crucea de pe Caraiman“. 
O a treia variantă ce şi-a făcut loc în unele surse bibliografice secundare – „Crucea 
Eroilor Ceferişti“ – pare a fi fost generată de faptul că ridicarea monumentului (între 
anii 1926-1928) a fost realizată prin eforturile lucrătorilor Direcţiei de Poduri din 
cadrul Direcţiei Generale CFR. 

  O a treia variantă ce şi-a făcut loc în unele surse bibliografice secundare – „Crucea      
Eroilor Ceferişti“ – pare a fi fost generată de faptul că ridicarea monumentului (între 
anii 1926-1928) a fost realizată prin eforturile lucrătorilor Direcţiei de Poduri din cadrul 
Direcţiei Generale CFR. 
  Arhitectura, concept 100% românesc 
Proiectarea şi execuţia întregului monument sunt 100% româneşti. Proiectul ansamblului a fost 
realizat de către arhitecţii români Georges Cristinel şi Constantin Procopiu. Proiectul de 
rezistență inginerii Alfred Pilder şi Teofil Revici, diriginte de șantier maestrul A.Bumbuleș 

Soclul crucii a fost adăugat în 1930 
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Conceptul crucii este axat pe simetrie 
Elementul compoziţional determinant al Crucii de pe Caraiman este simetria, care 
guvernează soluţia arhitecturală, fiind prezentă atât în plan vertical cât şi în plan orizontal. 
Crucea are o înălţime totală de 39.3 metri (din care 8.35 metri reprezintă soclul) şi o 
deschidere a braţului orizontal de circa 15 metri. Lăţimea stâlpului vertical este de 2 metri, 
lungimea braţelor orizontale până în axul stâlpului este de 7 metri, iar latura unui ochi pătrat 
de zăbrea este de 2 metri. 

 Crucea este executată din profile de oţel, traverse metalice îmbinate prin nituire într-o  
 reţea, fiind montată pe un soclu din beton armat placat cu piatră de calcar fasonată. 
 
Soclul a fost adăugat mai târziu 
Iniţial, crucea era introdusă direct în stâncă, iar soclul a fost realizat ulterior inaugurării, 
în 1930, pentru o mai bună încastrare a structurii metalice. În faza iniţială, crucea 
adăpostea un generator electric, care punea în funcţiune 120 de becuri de 500 W, 
distribuite pe conturul crucii. 

 
Materialele de construcţie, transportate cu carele cu boi 
Fondurile necesare construcţiei au fost obţinute din diferite surse şi prin donaţii de la 
firme particulare şi instituţii de stat. Lucrările efective au fost executate de către 
lucrătorii Direcţiei de Poduri din cadrul C.F.R. prin secţiile L1 şi L5 din Sinaia şi 
Societatea Cultul Eroilor, fiind mobilizaţi şi un număr mare de tineri. Sculele, lemnul, 
piesele metalice componente şi restul materialelor necesare au fost transportate cu 
trenul până la staţia CFR Buşteni. 
De aici, o parte dintre traversele metalice şi celelalte materiale de construcţie a fost 
transportată de care cu boi pe ruta Buşteni – Sinaia – Vf. Păduchiosul – Vf. Dichiu – 
Platoul Bucegi – Vf. Caraiman, iar restul materialelor, cu funicularul Fabricii de Hârtie 
Buşteni. 
Funicularul a transportat piesele pe Valea Jepilor până în Cantonul Schiel – pe 
Platoul Bucegi, de unde au fost duse pe cărări înguste cu caii şi măgarii până în 
vârful Caraiman. O bancă a acordat şi un credit cu dobândă mică pentru 
achiziţionarea mai multor căruţe, necesare transporturilor. Din cauza traseului foarte 
accidentat, o căruţă făcea într-o săptămână maximum două-trei transporturi. Unii 
dintre căruţaşii locali şi-au pus la dispoziţie propriile atelaje şi erau erau plătiţi cu 
bani, fân şi hrană. 

 
Comuniştii au vrut să-i taie braţele 
Până la instalarea regimului comunist în 1948, Crucea era aprinsă în noaptea de 
Sfânta Maria, pe 15 august, dar şi de Înălţarea Domnului, când este şi Ziua Eroilor. 
În perioada regimului comunist, monumentul a fost ameninţat de mutilare. În epocă 
s-a vehiculat ideea ca braţele crucii să fie tăiate, iar în vârful coloanei rămase să fie 
montată o stea roşie. 

 
Este iluminată de 300 de becuri 
La început, iluminatul monumentului s-a făcut cu ajutorul generatorului de energie 
electrică localizat în soclul din beton armat, însă în anul 1939, Crucea a fost 
racordată la sistemul energetic naţional. În prezent, odată cu lăsarea întunericului, 
Crucea de pe Caraiman este iluminată cu 300 de becuri de câte 500 W fiecare şi 
poate fi văzută de la zeci de km depărtare, de pe Valea Prahovei. 

 

Click aici pentru cuprins 
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                        Fabulă geometrică 

     Autor David Valentin                                         Curtoazia Radu Mihalcea 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pe-un zid mai vechi și cu mortar crăpat, 
S-au întâlnit un cerc și un pătrat 
Și-au început să-și țină TEOREME, 
Ba chiar să-și facă reciproc PROBLEME. 
  
Iar cercul, cam umflat și furibund, 
Porni îndată să se dea ROTUND: 
- Cu COLȚURI, aspru, necivilizat, 
Ești POLIGONUL cel mai REGULAT, 
Cam previzibil, LATURI ai egale, 
La fel și UNGHIURI și DIAGONALE. 
Cei care nu au creier, cu dreptate 
Se spune că sunt capete pătrate, 
Deși sunt membri în același club, 
Al celor ce-au un creier mic în CUB. 
Ești un fixist și un catâr venal, 
Dar pot să scot din tine RADICAL, 
Ești un redus ce debitezi prostii, 
Că ai ajuns o joacă de copii ! 
  
A zis pătratul: 
- Ia mai ține-ți gura, 
De nu, o să te dau rapid de-a dura, 
Că afișezi nemeritată fală: 
Dispari urgent din RAZA-mi vizuală. 
Vorbești aicea cu infatuare, 
Deși întins-ai COARDA mult prea tare, 
De mai vorbești și debitezi prostii, 
O să te-njur și te trimit în PI, 
La mă-ta, cu tupeul tău cel cras, 
Ba și la tac-tu, un pârlit COMPAS. 
În ARIA ta, nu ai specificat, 
Se află și o RAZĂ la pătrat, 
Crezi că te-nvârți, dar totu-i de prisos, 
Doar amețești în cercul vicios, 
Că ești bețiv cu mintea cam zurlie, 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fixat solid pe butea cu tărie, 
Te dai deștept și nasul porți pe sus, 
Dar ești de fapt DIAMETRAL opus. 
 Stând în butoiul său, vorbind alene, 
 
Moralele le trase Diogene, 
Ce din păcate, toată lumea știe, 
Nu prea era un as la GEOMETRIE: 
  
Morala 1 
Cu cap pătrat și minte rătăcită, 
Nu poți să intri-n cercuri de elită. 
  
Morala 2 
Un cerc, fără de școală și vulgar 
Ajunge-a cincea roată de la car ! 
  
Morala 3 
C-un cerc pe deget, o să dai de greu, 
C-ajungi să stai în pătrățelul tău ! 
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De citit 

Curtoazia Ermil Văleanu 

 
 
● Aminteşte-ţi să le zâmbeşti celor pe care-i iubeşti ! 
● Atunci când zâmbesc, oamenii vorbesc întotdeauna aceeaşi limbă. 
● Cel care zâmbeşte în loc să se înfurie va fi întotdeauna mai puternic. 
● Zâmbetul este o rază trimisă din soarele sufletului. 
● Timpul petrecut râzând e petrecut cu zeii. 
● În viaţă să alungi lacrima cu un surâs. 
● Învaţă să zâmbeşti atunci când eşti trist, căci numai zâmbind  
  vei învinge suferinţa. 
● Râsul e ca soarele, alungă iarna de pe chipul oamenilor. 
● Cel care îşi face prietenul să râdă merită să se ducă în Rai.  
● Un zâmbet este o modalitate necostisitoare de a-ţi schimba înfăţişarea. 
● Gândurile rele ne iau din viaţă, bucuriile ne dau viaţă. 
● Umorul constituie o forţă. Nimic nu uneşte mai mult oamenii ca râsul. 
● Vorba bună, zâmbetul şi fapta binefăcătoare  
  sunt raze ale soarelui răsfrânte în sufletul omului. 
● O zi în care nu ai râs, este o zi pierdută. 
● Învaţă să surâzi. Priveşte cu interes constructiv către lucruri şi  
  cu prietenie către oameni. 
● Nimeni nu are mai multă nevoie de un zâmbet decât acela  
  care nu poate oferi unul. 
● Râsul adaugă savoare vieţii. 
● După o repriză de râs, experimentăm o stare de bine extraordinară. 
● Nu aştepta să te îmbolnăveşti ca să practici terapia prin râs!                
● SĂ NU UITAŢI NICIODATĂ CĂ VIAŢA NU SE MĂSOARĂ  
  ÎN NUMĂRUL DE RESPIRAŢII PE CARE LE AVEŢI CI ÎN NUMĂRUL DE 
   MOMENTE CARE ÎŢI TAIE RESPIRAŢIA. 
    
  

 

 

Glume 

                                                                                                             Curtoazia Riri Pop 

Judecatorul explica faptul ca e nepoliticos sa-i spui unei doamne "gasca proasta" si il 
indeamna pe acuzat sa-si ceara scuze. 
 
Cu o naivitate studiata, tipul il intreaba pe judecator: 
- Deci n-am voie sa-i spun unei doamne "gasca proasta"? 
- Nu, in niciun caz! 
- Dar unei gaste proaste am voie sa-i spun "stimata doamna"? 
- Bineinteles, nu s-ar supara nimeni. 
- In acest caz, stimata doamna, va rog sa ma scuzati! 

https://drive.google.com/u/0/settings/storage?hl=en&utm_medium=web&utm_source=gmail&utm_campaign=storage_meter&utm_content=storage_normal
https://drive.google.com/u/0/settings/storage?hl=en&utm_medium=web&utm_source=gmail&utm_campaign=storage_meter&utm_content=storage_normal
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----------------------------- 
La un telefon public: 
- Domnule, de un sfert de ora stati cu receptorul la ureche si nu vorbiti nimic! 
- Ba da, vorbesc cu sotia mea! 
----------------------------- 
Un polonez merge la oftalmolog care ii arata pe tabla literele: 
'C Z W X N Q S T A C Z'. 
- Poti sa citesti asta? il intreaba doctorul 
- Daca pot sa citesc? Chiar il cunosc pe tip! 
----------------------------- 
 
DIETA 
Ziua 1: Am scapat de toata mancarea nesanatoasa din casa... 
A fost delicioasa... 
----------------------------- 
- S-a dovedit stiintific: trufele pot preveni ciroza, cancerul si obezitatea. 
- Cum aşa ? 
- Dacă cumperi un kilogram de trufe, nu mai ai bani de alcool, de tigari, nici de mâncare! 
----------------------------- 
Soția ta unde e? 
- In gradina. 
- Dar nu o vad. 
- Trebuie sa sapi puțin 
----------------------------- 
Soţul: 
- Draga mea, ce avem astazi la masa? 
Sotia: 
- Nimic. 
Sotul: 
- Pai si ieri a fost "nimic”. 
Sotia: 
- Dragule, am gatit pentru două zile!!! 
---------------------------- 
Doamna către menajeră: 
- Cred că soțul meu are o relație cu secretara. 
Menajera: 
- Știți dumneavoastră precis, sau o spuneți așa, ca să mă faceţi geloasă? 
----------------------------- 
Astazi, prin tribunale: 
Judecătorul către inculpat: 
- De ce nu v-ați luat un avocat? 
- Toți avocații au refuzat să mă apere când s-au convins că nu eu am furat cele 5 milioane. 
--------------------------       
- Recunoşti că ai rupt mâna reclamantului? - întreabă judecătorul. 
- Recunosc, dar nu sunt vinovat, pentru că el a ridicat primul mâna. 
- Şi tu ce-ai  făcut? 
- Eu am vrut să-i sparg capul, nu să-i rup mâna. 
-------------------------         
Intr-o zi pescuiesc, povesteste un pescar inrait si raman fara momeala. Alaturi de mine, pe 
mal, vad un sarpe care se chinuie sa-nghita o broasca. I-am luat-o si am taiat-o bucati ca 
sa o folosesc drept momeala. Simtindu-ma vinovat ca 
i-am luat sarpelui mancarea de la gura, i-am turnat putina votca pe gat, ca tot ramasese cu 
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gura cascata. Si, ce sa vezi? Dupa un timp, simt ca ma inghionteste ceva la picior.. Era 
sarpele meu, cu doua broaste in gura. 
----------------------------- 
Azi-noapte, nevasta-mea a avut un cosmar si-a tipat in somn. 
Din reflex, m-am sculat, am spalat vasele, am dus gunoiul, am dat cu aspiratorul… 
----------------------------- 
Dupa ce au inventat incetinitorul de particule, cercetatorii ardeleni care au zguduit lumea 
stiintei, au inventat si particula care doar șede… 
----------------------------- 
In armată, soldatii sunt scosi la program administrativ in gradina unitatii. Caporalul, cu un 
aer satisfacut: 
- Asa, toata lumea ia cate o lopata si treceti la sapat! Inainte de asta..... E vreunul printre 
voi care se pricepe la algebra? 
- Eu, sa traiti... Sunt student la mate-fiz, dom` caporal. 
- Bravo, ma. Atunci arunca dracului lopata aia, ca nu-i de tine. 
Soldatul, usurat, arunca lopata cu o mina vesela. Caporalul continua: 
- Si pune mana pa harlet. Tu vei extrage radacinile! 
----------------------------- 
 
Intrebare la Radio Erevan: 
- Ce inseamna sa fii logodit? 
- Este cum ai fi arestat preventiv inainte de a fi condamnat la inchisoare pe viata...... 
-------------------------- 
Alo, Radio Erevan ? 
- Cine face zb zzzb zzzzb ? 
- O albina care da înapoi!..... 
----------------------------- 
De la izgonirea din Rai încoace, haremul a fost singura născocire în folosul bărbatului 
căsătorit. 
----------------------------- 
Corpul uman conţine 70% apă, aşa că stai liniştită, nu eşti grasă, eşti inundată ! 
----------------------------- 
Filosofii care cred cu tărie în puterea de convingere a logicii, n-au discutat niciodată cu o 
femeie. 
----------------------------- 
Când trebuie să te hotărăşti pentru cine votezi, e ca atunci când te duci la toaletă într-un 
loc public şi o cauţi pe aia care e mai puţin murdară... 
----------------------------- 
S-ar putea să fii român, dacă intri la puşcărie infractor şi ieşi intelectual... 
----------------------------- 
Reproşul unui supravieţuitor de pe Titanic: 
"Eu am cerut un cub de gheaţă să pun în băutură, dar ce am primit a fost dincolo de orice 
închipuire"... 
----------------------------- 
- Nevastă, plec în delegaţie. Sper că în perioada absenţei mele nu mă vei înşela. 
- Fii liniştit, bărbate! Astfel de gânduri îmi vin numai când eşti lângă mine... 
----------------------------- 
Interviu la angajare: 
- Caut de lucru! 
- Aveţi experienţă? 
- Sigur… Sunt trei ani şi ceva de când tot caut… 
----------------------------- 
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Doar românii, la întrebarea: "Ce faci?", răspund: "Nimic. Muncesc.".... 
----------------------------- 
FABULA SOTULUI MILOS 
O sotie ajunge acasa mai devreme… si isi gaseste barbatul in dormitor, facand sex cu o femeie tanara si 
frumoasa. 
“Esti un porc!” – spune ea plangand. “Cum indraznesti sa imi faci asa ceva? Sunt mama copiilor tai, te-am 
respectat intotdeauna! Ti-am dedicat cei mai frumosi ani din viata mea. Te parasesc. Vreau sa divortam 
imediat. Nu pot sa mai stau langa un mincinos.” 
Extrem de calm, barbatul o ia de mana si ii spune:  “Asteapta un minut, dragoste. Lasa-ma sa iti explic ce s-a 
intamplat de fapt.” 
“Bine, da-i drumul. Dar sa stii ca acestea sunt ultimele cuvinte pe care o sa le rostesti.” 
Iar sotul a inceput…  “Ei bine, ma urcam in masina pentru a veni acasa. Am vazut-o pe aceasta tanara 
frumoasa plangand pe marginea drumului. Era foarte trista, in ochii ei mari se  intelegea dezamagirea.  Mi-a 
fost mila de ea si am urcat-o in masina. 
Am observant ca este foarte slaba, iar hainele ii erau rupte. Mi-a spus ca nu mai mancase de trei zile. Pur si 
simplu mi-a parut rau de ea, asa ca am adus-o acasa si i-am incalzit pastele pe care le-am facut pentru tine 
aseara, cele pe care tu nu ai vrut sa le mananci deoarece iti este teama sa nu te ingrasi.  Saraca fata le-a 
terminat in cateva secunde. Din moment ce era foarte murdara, i-am dat voie sa faca un dus.  Am observat 
ca  hainele sale sunt destul de murdare si pline de gauri, asa ca le-am aruncat. Avea nevoie de haine curate, 
asa ca i-am dat blugii de designer pe care ii tii in garderoba de cativa ani, dar nu ii porti pentru ca spui ca iti 
fac fundul sa para mare. I-am dat si lenjeria intima pe care ti-am cumparat-o  de ziua ta de nastere, dar pe 
care nu ai purtat-o niciodata pentru ca nu am gusturi bune in materie de haine. Am gasit si bluza frumoasa 
pe care sora mea ti-a dat-o cadou de Craciun, insa nu o porti pentru ca vrei sa o enervezi. I-am mai dat si 
acele cizme scumpe pe care m-ai convins sa imi dau jumatate din salariu ca sa ti le cumpar, insa nu vrei sa 
le mai porti pentru ca o femeie de la servici are si ea modelul asta". 
Femeia a inceput sa planga, si-a dat seama ca niciodata nu si-a apreciat partenerul si a inceput sa isi ceara 
scuze. Sotul a facut o scurta pauza si a continuat… 
“Mi-a multumit cu lacrimi in ochi pentru tot ce i-am dat. In timp ce o conduceam catre usa, s-a intors cu fata 
la mine si m-a intrebat: 
“Te rog, mai ai si altceva ce sotia ta nu mai foloseste?” 
---------------------------- 

Profesoara: 
- Bulă, conjugă verbul a merge! 
- Eu merg... tu mergi... el merge... 
- Mai repede! 
- Eu fug... tu fugi... el fuge.. 
----------------------------- 
Un copil către altul: 
- Eu la cinci luni mergeam singur. 
- Bravo ţie, fraiere. Eu m-am lăsat cărat până la cinci ani. 
----------------------------- 
- De ce a rămas celebru Napoleon? întreabă profesoara. 
- Fiindcă avea o memorie formidabilă, răspunse elevul. 
- Poţi fi mai clar? 
- Da. Pe statuia sa scrie: "Pentru memoria lui Napoleon". 
---------------------------- 
Medicul: 
- Schiopatati cand este umezeala? 
Pacientul: 
- Nu, cand merg! 
----------------------------- 
Cand incep sa ma desbrac in baie, in coltul oglinzii apare inscriptia: "Atentie! Urmeaza imagini care te pot 
afecta emotional!" 
----------------------------- 
O blonda e întrebata : 
- Câinele dumneavoastră e de rasă pură ? 
- Pură ! 
- Are şi arbore genealogic ? 
- Nu e nevoie, îi foloseşte pe ăla din curte ! 
----------------------------- 
Văd o femeie super sexi pe strada si-i spun: 
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- Mi-as fi dorit sa fiu Adam, si tu Eva ! 
- De ce? Intreaba ea curioasa..... 
- N-ai fi avut de ales... 
---------------------------- 
  
 

                           Carantina bat-o vina  

Curtoazia Paul Moren 
 
 
> Trăiesc ca un papă. Ies la geam și fac cu mâna la oameni. 
> * * * 
> Am resetat câinele, acum latră dacă iese cineva din casă. 
> * * * 
> Din cauza închiderii saloanelor de înfrumusețare, în curând o să rămânem fără blonde. 
> * * * 
> Pentru o viață sănătoasă, mutați mobila 30 de minute în fiecare zi! 
> * * * 
> * * * 
> Acum nici certurile conjugale nu mai au farmec. Nu mai poate omul să plece de-acasă  

trântind ușa. 
> * * * 
> Și cum e acasă? Ați rupt patul sau frigiderul? 
> * * * 
> Opt din zece oameni fac sex. Cei doi care nu fac suntem noi, eu care scriu și tu care citești. 
> * * * 
> Cei care nu aveți cei șapte ani de acasă, o să-i faceți acum. 
> * * * 
> Guvernul lucrează la cel de-al treilea model de declarație pe proprie răspundere. 

 De mâine aveți nevoie de dosar cu șină.. 
> * * * 
> Ce au în comun căsătoria și fotbalul? Dacă nu joci bine devii rezervă, iar altul titular. 
> * * * 
> – Cum îți petreci ziua? 
> – Păi dimineața nu fac nimic, iar după-amiaza mă odihnesc. 
> * * * 
> Dacă muncești de acasă, ai voie să-ți aduci și secretara? Că mă tot contrazic cu nevasta. 
> 
> * * * 
> Degeaba ai avere multă, dacă n-ai nevastă mută (proverb spus în gând). 
> * * * 
> Nasol cu munca acasă. Acum vede și familia cât de mult o frecai la lucru. 
> * * * 
> Cică se pregătesc ajutoare de stat în bancnote din Botswana. 
> * * * 
> S-au închis cârciumele. La noapte, Vasluiul își declară independența. 
> * * * 
> Un opozant de-al lui Putin a fost omorât de Coronavirus cu 30 de lovituri de cuțit 
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> * * * 
> Ăia nomazi, în căruțe cu coviltir, unde o să stea acasă? 
> * * * 
> În a șaptea zi de izolare la domiciliu, papagalul mi-a zis: 
> – Amu, vezi, mă, cum e în colivie? 
> * * * 
> Ați numărat toate boabele de orez? Bine, vorbim peste două săptămâni, când le puneți și nume. 
> * * * 
> Rămîn în mașină. Io 14 zile în casă cu soacră-mea nu stau! 
> * * * 
> Cum îi spui iubitei că s-a îngrășat? 
> – Ești mai mult decât mi-am dorit. 
> * * * 
> Poa’ să fie și ceva mai rău decât carantina, spre exemplu, să ne taie internetu’. 
> * * * 
> Degeaba v-ați mărit buzele, anu’ ăsta se poartă masca… 
> * * * 
> Stop violenței domestice! Ascultați de soție și nu pățiți nimic 
> 

  
  
 

NU DISPRETUITI UMORUL RUSESC! 

                                                                                          Curtoazia Valeriu Pop 

-Nu poţi îngenunchea un popor deprins să se târâie. 
 
-Nu-i greu să ademeneşti soţia altuia. Greu e să i-o dai înapoi. 
 
-Prietenia care nu cunoaşte hotare se cheamă expansiune. 
 
-Oficierea căsătoriei este o formalitate absolut necesară pentru pronunţarea divorţului. 
 
-Alcoolism e atunci când nu vrei să bei, dar trebuie. 
 
-Bărbaţii şi femeile sunt de acord într-o singură privinţă: n-au încredere în femei. 
 
-Dacă munceşti din greu şi te remarci opt ore zilnic, ajungi şef şi munceşti şaisprezece ore. 
 
-Banii pentru salariile şi pensiile mari ......ajung întodeauna; 
 Nu ajung banii pentru salariile şi pensiile mici. 
 
-În viaţă, e loc şi pentru eroism. Totul e să te ţii departe de el. 
 
-Omul care crede că dragostea poate fi cumpărată cu bani n-a avut niciodată câine în casă. 
 
-Avem un singur fel de a ne naşte şi milioane de feluri de a muri. 
 
-Oglinda este lucrul care o ajută pe femeie să întârzie. 

   

https://drive.google.com/u/0/settings/storage?hl=en&utm_medium=web&utm_source=gmail&utm_campaign=storage_meter&utm_content=storage_normal
https://drive.google.com/u/0/settings/storage?hl=en&utm_medium=web&utm_source=gmail&utm_campaign=storage_meter&utm_content=storage_normal
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-Cei mai buni zece ani din viaţa unei femei sunt între 28 şi 30. 
 
-Computerele rezolvă toate problemele pe care nu le-am avea dacă n-ar exista computerele. 
 
-Fiecare om are dreptul să trăiască atât cât poate. 
 
-Ţara noastră a avut nevoie de când e ea de alt popor. 
 
-Furtul ideilor unei persoane e plagiat, iar al mai multor persoane, cercetare ştiinţifică. 
 
-Toţi ne naştem uzi, goi şi flămânzi. Şi acesta e doar începutul. 
 
-Copilăria grea nu se termină niciodată. 
 
-Un prieten adevărat nu poate fi cumpărat, dar poate fi vândut. 
 
-Cumpără deodată trei sticle de votcă şi n-o să te trimită nimeni după a doua. 
 
-Dacă n-ar pune întrebări, copiii n-ar afla niciodată cât de puţin ştiu părinţii. 
 
-O ţigară scurtează viaţa cu o oră, o sticlă de votcă o scurtează cu trei, iar o zi de muncă o  
scurtează cu opt 
 
-Viaţa se compune din zilele pe care le ţii minte, nu din zilele care au trecut. 
 
-De orice fel ţi-ar fi sănătatea, ea îţi ajunge până la sfârşitul vieţii. 
 
-Dacă vrei să ai o nevastă deşteaptă, frumoasă şi bogată trebuie să te insori de....trei ori. 
 
-Posibilităţile medicinii sunt nelimitate, limitate sunt doar posibilităţile pacienţilor. 
 
-Burta mare nu e de la bere, e pentru bere. 
 
-Femeia poate să-l facă repede milionar pe orice miliardar. 
 
-Între primul şi al doilea pahar, e destul timp ca să mai bei vreo şase. 
 
-Un semn rău de tot e când îţi taie calea o pisică neagră cu căldările goale. 
 
-Ignoranţa e de trei feluri: când nu ştii nimic, când ştii numai prostii şi când ştii ce nu trebuie. 
  

  

 Click aici pentru cuprins 
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Explicație 
Fotografia de mai jos reprezintă dovada unui fapt fără precedent în istoria întâlnirilor noastre. Toate , 
începînd cu aceea de 10  ani de la absolvire, s-au încheiat cu  fotografia de grup a  participanților. 
 A devenit o tradițe. Din păcate uitată de către organizatorii întîlnirii de la Comana – Giurgiu din 1-3 
octombrie 2021, cărora, pe de altă parte, le datorăm sincere mulțumri pentru reușită. 
Ulterior redacția a reușit să recupereze imaginea participanților, pe care vi-i prezentăm mai jos. 
  

Ozy Joel,Sile Aleșincu,Erica Joel,Emilia Miron, Doru Miron, Adrian Popa, Ionel Stănescu, Stănel  Bone  
Adelina Bone,Gigi Dumitrescu și Aurel Oțel. 
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Glume ilustrate 
 
 
  
  
 
 
 
Sursa :  MECANICII’61, An 18, #183 ianuarie 2022 EE                                                     Internet

 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Sursa : MECANICII’61, Anul 175 # 175, mai 2021 EE   Internet

NR. Pe această pagină veți putea viziona pagini de WEB ,selecționate  pe criteriul unui 
eventual  interes al Dvs. Pentru a le accesa, clik pe  numele Linck-ului pe care doriți  
să-l vizionați. Inițiativa urmărește de fapt, creșterea semnificativă în volum și diversitate a 
cuprinsului  revistei noastre.( exclusiv în varianta EE)  

Tigri bengalezi. mp4 3,14 min 

 Cu trenul prin Canada .pptx 74 pag 

 Canada .pps 6o pag 

 Coltanul .pps 20 pag 
 Baltimore.Portul. pps 41 pag 

 Plonjon în istorie. pptx 97 pag 

Franțuzoaice la petrecere. mp4 0,5min 

Corsica .pps 74 pag 

 Tasmania .pps 50 pag 

 Scandinavia. pps 84 pag 

 Nu toți lucrează în birouri . mp4 3,30 

min 

 Iran. pps 75 pag 

 Vrei o mașină?. mp4 3,09 min 

Linck-uri WEB 

https://drive.google.com/file/d/1AkJwacU-ExEJDDZNkOWGyT-1n1bOE1je/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1V-9m04nJVp1K-b5FGXHeV3RX8Re2-Wng/edit?usp=sharing&ouid=110732651561357535552&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1V-9m04nJVp1K-b5FGXHeV3RX8Re2-
https://docs.google.com/presentation/d/1np8KjkQAR765C8FYw9d7U9aM7JtjqXb5/edit?usp=sharing&ouid=110732651561357535552&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1RLOrXXNDGGm_wj9fpcQC_bXi7bTnIG-9/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/12dOc4zAtpiQzIPAXplgjohuEtMjniMta/edit?usp=sharing&ouid=110732651561357535552&rtpof=true&sd=truede fotografii
https://docs.google.com/presentation/d/12frxatw8W4u2O9-B99_Sul14SvXEzBRl/edit?usp=sharing&ouid=110732651561357535552&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1LJ5UCwEvarJFwaGz6O3s6Wvo6gIz2WMa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1btgjQ39jmiOUyYv5NkGdpxQAjzGqNi7i/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1PZbD_mttdI2GrcyK0ypKjn1Yl6_9ZUn-/edit?usp=sharing&ouid=110732651561357535552&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/11hLcUcuCSbkEFf6XBIbkh-TIfuwqDue-/edit?usp=sharing&ouid=110732651561357535552&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/12_uEh8ySmXua76z0HTg53XFU6BBnvTbV/edit?usp=sharing&ouid=110732651561357535552&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1O0aF3LYVcKG-LSJDxlWm2t3hamWmehuL/edit?usp=sharing&ouid=110732651561357535552&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1NSitt6pqr3sqrMaqXQfMeOPZPGZbUoOq/view?usp=sharing
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  Fabulă geometrică 
 Curtoazia Radu Mihalcea 

  De citit 
 Curtoazia Ermil Văleanu 

  Carantina bat-o vina  

 Curtoazia Paul Moren 

NU DISPRETUITI UMORUL RUSESC 

 Curtoazia Riri Pop 

Explicație

        Curtoazia Riri Pop

LINCKURI WEB 

LA MULTI ANI! 
CELOR NĂSCUŢI  ÎN FEBRUARIE 

 Rodica Delcescu 
 16/1940 

 Hans Farch 
 21/1939 

 Dan Ştefănescu 
 27/1939 

     Tipar 1842-4732 

 Click pe titluri pentru
lecturare 

Cuprins 

 Dragii noștri 
Radu Mihalcea 
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