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       De sigur a mai trecut o lună ! Asta este oricum inexorabil. Te  poți obișnui 
sau, să rămâi  indiferent ; oricum se traduce într-o stare psihică pe care nu o 
poți oricum ignora. 

       Nu putem, se pare, să scăpăm de plandemie. Se anunță, din  ce în ce mai 
clar, fără echivoc, că va urma  valul 4. Pe de-o parte.Pe de alta se escaladează 
dramatic, scara măsurilor restrictive ce se vor aplica celor care nu se 
vaccinează. Exemplu : începând cu data de….persoanele nevaccinate nu vor 
mai avea acces în super - magazine , inclusiv cele cu profil alimentar ! 
 Incredibil ! De necezut ! Dacă se va continua  astfel , n-ar trebui să ne mirăm 
dacă, într-o zi, cineva va anunța  interzicera procurării on-line a alimentelor 
necesare traiului zilnic. 
Probabil că un cititor, sau mai mulți, își vor pune întrebarea : Măi, ce- o fi cu 
Gulie dacă abordează asemenea subiecte ? 
Păi foarte simplu :sunt un om cu mobilitate afectată de urmările AVC ( 2018). 
Ca atare, părăsesc domiciliul doar pntru motive f. bine întemeiate, ca de pildă 
procurarea alimentelor necesare traiului zilnic. Asta o fac ..1 dată/săptămână ! 
Și atunci pentru ce  să-mi asum riscurile unui vaccin ? 

       Dar să revin la problemele noastre legate de ,probabil ultima întâlnire a 
promoției. Colegul Adrian Popa dorește să organizeze această întâlnire la 
Comana,Giurgiu, în 01-03 Octombrie 2021, luând o inițiativă personală  în 
acest sens. Desigur  inițiativa este demnă de toată atenția,deoarece varianta 
clasică-Politehnica nu este disponibilă. (Cursuri on-line). Personal îi urez din 
toată inima succes, deși nu voi putea participa . (vezi mai sus) 
Pot face însă altceva,- pe măsura actualei mele stări și deprinderi - anume să 
alcătuiesc un .pps show care să ne permită de fapt să ne revedem fără să ne 
întâlnim ! Desigur, treaba este pe fond un paliativ. Dar prezintă avantajul că se 
adresează tuturor colegilor,  indiferent dacă au sau nu, access la internet. 
Cum ? Prin intermediul revistei sau al poștei. 
Pentru realizarea concretă a acestei initiative este necesar doar ca fiecare 
dintre Dvs. să expedieze prin email (radugruia@gmail.com) sau poștă cîteva 
rânduri despre sine, însoțite de o fotografie cât de cât recentă. Poșta va fi 
adresată colegei Rodica Nicolescu.Care se ocupă, lăudabil, de trimiterea 
edițiilor lunare EH (pe hârtie) tuturor celor care nu au access la internet. Colegii 
Riri Pop și Zeno Pircea au făcut-o deja. 
Deci dragi colegi, Gulie vă roagă să le urmați exempul. Nu-i nici-o grabă. 
Important este numai să vă hotărâți s-o faceți. Succes ! 

Sursa : MECANICII’61, An 17, #178 august 2021 EE    Radu GRUIA  
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Nu mi-ar fi trecut prin cap să scriu despre această temă dacă...nu aș fi primit astăzi - 
pentru a treia zi consecutiv - un număr al revistei franceze Science et Vie...Din 
decembrie n-am mai primit nici-un număr fiindcă...cei care trimit revista - firma 
Kiosquemag din Franța - au "complectat"  adresa mea cu un număr fictiv plasat inaintea 
denumirii orașului...Automatul de poșta american nu recunoaște adresa reală...și - 
probabil - pune revista de o parte (la gunoi) ca având adresa falsă. Am reclamat chestia 
asta în USA - dar fără efect, desigur - și în Franța...și ...trebuie să spun că...iarași fără 
efect! Am incercat să schimb electronic numărul oficiului postal în fișa mea de la 
Kiosquemag...dar aceata permite numai un număr format din cinci cifre...iar oficiul 
postal american are opt cifre! Tot n-a mers...! Am telefonat de mai multe ori...dar 
francezii ...au si ei curiozitațile lor...Mi-au trimis scrisori de liniștire - scrisorile sunt 
sunt prevăzute cu adresa corectă - dar...tot n-au schimbat nici formularul lor de 
înregistrare - să-l facă de 8 cifre - nici adresa la care trimit revista...Măăăiiii!  

Dar...în ultimele trei zile am primit trei numere din Science et Vie și faptul că astăzi 
am mai primit unul - pe cel de al treilea - m-a umplut de încântare...Adresa este mai 
departe ...greșită...dar revista a venit! Asta trebuie să fie o minune a colaborării poștale 
franco-americane...dar eu am revista...și asta mă face fericit! De ce...? 

Pâi eu citesc revista asta de 67 de ani, din 1954...Atunci, într-o după amiaza ploioasă 
de toamnă, când veneam de la școală, am văzut-o în vitrina librăriei Cartea Rusă din 
Constanța și - de curiozitate - am luat-o! Pe vremea aceea cultura românească era 
impregnată masiv de cea sovietică...și a găsi o revistă franțuzească în librăria Cartea 
Rusă...echivala cu o minune adevărată...Am mai găsit-o și ulterior, pe urmă n-am mai 
găsit-o...dar când am ajuns in Germania m-am abonat și de atunci constituie lectura 
mea de delectare în după amiezele ca cele de astăzi, liniștite, cu cerul senin și aer cald, 
când eu m-am așezat într-un chaise-long pe terasa de lângă casă, pe care am umplut-o 
cu flori multicolore...Astea sunt momentele mele de relaxare totală, de pace cu toată 
lumea, de uitare...Din când în când îmi ridic ochii din computer și mă uit la vre-un grup 
de flori din jurul meu...Toate sunt minunate, multicolore, în armonie unele cu altele, 
liniștitoare și eu...mă simt fericit...Da, sunt fericit în aceste momente de relaxare totală 
și...Science et Vie aparține de aceste momente. Fără revista asta...nu pot să am liniștea 
mea totală... 

Science et Vie este o revistă de știința popularizată, de vreo 100 de pagini, frumos 
scrisă și frumos colorată...Ea oferă informații despre ultimele realizări tehnice și 

Ce face în America un 
  român de 81 de ani 

Sursa : MECANICII’61, An 17, #178 august 2021 EE    Radu MIHALCEA 
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științifice din întreaga lume, constituie o fereastră deschisă către viitorul - tehnic, 
științific - al omenirii și asta mă umple de încântare, mă face să am iluzia că eu contribui 
cumva la dezvoltarea tehnicii, a științei...Este o sursă primordială de informare și în 
acelaș timp o punte de legătură cu cultura franceză, care - cândva - a dominat Europa 
și - în urmă cu decenii - a impregnat fantezia mea...Ca să nu mai spun că atunci când o 
citesc simt în jurul meu fie frământarea pietonilor de pe Champs Elysee, fie elanul 
artiștilor din Montmartre, fie alunecarea vaporașelor de turism pe apele Senei, pe sub 
podurile minunat sculptate...Iar becul luminos din vărful stâlpului de pe stradă se 
transformă în farul din vârful lui Tour Eifel... Un deliciu...! 

 * 
Ce m-a apucat să visez așa...cu ochii deschiși? 
Pâi...sunt mai multe...Penultima dintre ele - dinaintea sosirii revistei de astăzi de 
dimineață...este legată de primirea pe care mi-au făcut-o colegii de picklebal - un fel 
de tenis pe un teren mai mic...Prima oară m-au felicitat duminică, când eu am împlinit 
81 de ani: ei duminica se duc la biserică, toți, nu vine - aproape - nici unul să joace 
picklebal...Dar duminica asta au venit ca... să joace cu mine și să mă felicite...Am fost 
atât de surprins că...n-am știut ce să spun, aproape n-am putut să deschid gura...Prin 
telefonul mobil am primit alte vreo 30 de felicitări...care m-au uluit...Așa am aflat că 
ei m-au poreclit "gentlemanul", o colegă mi-a scris că eu aș fi un "gem" (piatră 
prețioasă)...Măăăiii...Ia uită-te! 

Eu...mă port foarte rezervat...vorbesc puțin...nici nu știu ce să discut cu acești oameni, 
toți pensionari, toți cu un trecut strălucit în economia americană...Vreo două treimi 
dintre ei sunt femei...și aici treaba devine și mai complicată...Ce să discut eu cu o 
femeie americană, religioasă până nu se mai poate, mamă a știu eu câți copii, cu 
experiență profesioanală ...despre care eu nu știu nimic și nici nu înțeleg mare lucru... 
Nu știu de ce am meritat această atenție...dar a fost minunat că am primit-o!... 

Astăzi - în sala de sport - m-am mai întâlnit cu încă cinci jucători - care nu fuseseră 
duminică și - care s-au repezit să mă felicite...Am făcut și o poză...o atașez...Teribil...! 
Cumva s-a repetat o scenă de acum două luni de zile: medicul cardiolog îmi prescrisese 
un monitor al inimii, pe care eu îl purtam sub tricou, lipit de piele...După ce jucasem 
vreo jumătate de oră și transpirasem bine, m-am așezat pe o bancă și am acționat 
monitorul ca să înregistreze funcționarea inimii în condițiile astea extreme...O 
jucătoare a observat că stăteam cu mâna pe inimă...a dat alarma și toți s-au adunat 
imediat în jurul meu, îngrijorați că...ce s-a îmtâmplat? Unul mi-a adus și o sticlă de apă 
minerală... 

Măăăiii...eu niciodată în viața mea n-am avut parte de atâta atenție afectuoasă...Eu am 
fost întotdeauna un lup siguratec care merge cu haita dar rămâne solitar...De multe ori 
am preluat inițiativa, am dus "haita" pe un drum nou, neprevăzut mai înainte, 
neașteptat...dar pe urmă am lăsat iarăși pe alții să conducă și eu m-am mulțumit să fiu 
și eu un membru al haitei, dar mai separat, mai diferit, mai izolat, așa...Și americanii 
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ăștia - pe care nici cel puțin nu-i cunosc după nume, numai așa, din vedere...acum se 
bucură că mă au în mijlocul lor...Formidabil...!! 

 * 
A doua sursă de euforie...este fata mea...Despre asta am scris deja, nu repet...dar acum 
vreau să povestesc acele detalii rămase în umbră, dar care au fost esențiale în povestea 
vieții mele...Trebuie să mă  întorc cu 57 de ani în urmă... 

Întro dimineață de vară mă pregăteam - în Constanța - să mă duc la plajă...Așteptând 
ca și verii mei - care erau în vizită la noi - să se facă gata...băteam mingea pe trotuarul 
din fața casei: trotoarul era asfaltat, strada nu, era o liniște totală, sub un soare cald de 
dimineața de vară...Nicio mașină nu tulbura liniștea orașului în 1964... 

De după colț văd că se apropie o fată...blondă, ochi albaștri...idealul meu de 
frumusețe...Rămân cu gura căscată și mă opresc din bătaia mingii...Ea observă cu nu 
recurg la procedeul clasic băiețesc din vremea aceea, să arunc cu mingea după ea...și 
trece mai departe..Măăăiii! Asta nu este de aici, din vecinătate...o fi vreo turistă... 

Mă duc la plajă, mă întorc...și mă uitam pe fereastră când o văd din nou trecând...în 
sens invers...Ei, drăcie...! Ies din casă, ea dăduse colțul, eu...după ea...dar 
dispăruse...Probabil că intrase într-una din casele apropiate...Acolo îi cunosc pe toți  
și-i iau la rând: dacă au în gazdă o fată, o femeie tânără...? La madam Natu, mama 
prietenului meu Sile, găsesc răspunsul: Da, este o studentă la medicină din București, 
a venit ieri...stă o săptămână... 

A doua zi de dimineața aveam antrenament pe plaja de la Mamaia: era aproape de 23 
august si ne pregăteam să mergem la un turneu la București...Tot bătând mingea...o văd 
pe fata aceea ...trecând spre plajă! Măăăiii...! Ce chestie...Observ că și ea m-a zărit... 

Se termină antrenamentul, colegii pleacă acasă...eu...mă duc pe plajă! Mă uit în jur, nu 
văd fata dar văd hainele ei puse frumos pe nisip...și mă așez lângă ele...După vreo oră 
vine și ea...intrăm în vorbă...și restul este poveste...În ultima ei seară în Constanța bătea 
un vânt puternic, eu o duc pe digul de la Modern, valurile se loveau de dig și săreau 
peste noi... și eu o întreb, așa pe nepregătite: "Uite, eu aș vrea să plec din Constanța și 
viața mea ar putea să fie așa de furtunoasă ca marea asta acum...Ai avea curajul să 
mergi cu mine în viață?" Ea răspunde: "Da!" 

Formidabil!...Trec peste detalii: după un an ne-am căsătorit, eu am plecat la Porțile de 
Fier, ea a venit pe șantier...am avut primul copil...și s-a intâmplat un lucru foarte 
important: eu am fost primit în Partid fiindcă...soția mea era deja membră de Partid din 
facultate...Ăsta a fost un pas hotărâtor în viața mea, mai înainte la Șantierul Naval din 
Constanța fusesem trecut pe linie moartă fiindcă...aveam origine socială 
nesănătoasă...Prima mea soție a avut un rol mult mai important în viața mea decât se 
știe... 



7   Revista MECANICII’61, An 17, # 178, august 2021 EE 

Am fost numit șef de lot, pe urmă inginer șef, am fost trimis in Uniunea Sovietică să 
cumpăr niște utilaje și...am văzut acolo realitatea socialistă adevărată...Am primit 
dreptul să merg cu soția în excursie în Belgia...și am putut face deosebirea dintre cele 
două sisteme sociale...Ne-am întors, am terminat lucrările - extraordinare, nu numai 
pentru România - am fost decorat de două ori și am primit dreptul să merg cu soția la 
Olimpiada de la Munchen...Nu m-am mai intors...Ne-am cumpărat baiatul - rămas în 
România, la bunicii lui - și am hotărât să mai facem un copil, să fim patru...Așa a venit 
fata mea pe lume...Acum începe povestea vieții ei, asta a fost numai introducerea... 

 * 
Fata a moștenit totul de la mine și de la mama ei: perseverența în muncă, capacitate de 
lucru uriașă dar și modestia sau reținerea în relațiile sociale...exact ca mine: a devenit 
un fel de lupoaică singuratecă...S-a  apărat mușcând în stânga și în dreapta, fără alegere, 
fără milă, chiar și în relațiile cu mine...și fără sensibilitatea pe care eu am avut-o 
întotdeauna, dar care i-a lipsit mamei ei...Așa a crescut ea, cu probleme cu copii de la 
școală din cauza firii ei...Aici seamănă cu mama ei, refugiată din Basarabia, a cărei 
părinți au murit în război: ea a fost crescută de o bunică, în București, întro mizerie 
cumplită... Soluția ei a fost să obțină diplomă de merit ca să aibă o bursă de la școală...A 
fost șefă de promoție la Medicină... 

Totul mergea spre bine când...nenorocirea ne-a lovit de două ori...Mina de cărbune din 
localitate - la care lucram eu - a trebuit să fie inchisă și eu a trebuit să caut un alt loc de 
muncă...L-am găsit, a fost extraordinar: la o intreprindere suedeză cu sediul in 
Frankfurt - la 200 km de casă - și cu 5 fabrici pe patru continente: in Europa, în cele 
două Americi și în Asia de Sud...Singapore. Director tehnic... Dar...departe de casa: 
plecam luni dimineața și veneam vineri seara...după ce - in cursul săptămânii fusesem 
- poate - până la capătul lumii și înapoi...Fata mea avea opt ani atunci când eu am
început această aventură...minunată.

A doua nenorocire  a fost legată de soția mea: noi am construit o casă mare, cea mai 
frumoasă din localitatea unde locuiam...și am pus foarte mult lemn în ea...Uși, ferestre, 
podea, grinzi pe tavan...totul în lemn, imbibat cu niște chemicale moderne abea apărute 
pe piață...Dar chemicalele erau toxice, nimeni n-a știut asta...și soția mea - singura care 
mai locuia acasă, copii erau la facultate - le-a inspirat și a început să aibă tulburări 
neurologice...Și ea lucra imens, avea un cabinet medical cu vreo 3000 de pacienți...și 
trebuia să facă față acestor tulburări...  

Eu...am făcut ce am putut: mai întâi serviciul, pe urmă grija casei...cât puteam...și copii 
au crescut pe lângă noi. Le-am asigurat o viață excepțională material...dar cu lipsuri la 
partea sufletească din cauza stresului imens la care am fost supuși atât eu cât și soția 
mea...După vreo zece ani am reușit să găsesc un post in apropiere de casă - la numai 
100 km - ca profesor de Conducerea Întreprinderilor la Universitatea din Bochum...dar 
relațiile familiare erau deja masiv deteriorate de boală soției...Ea se plângea tuturor că 
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eu, venind acasă la sfârșitul săptămânii, ciocneam un păhărel de băutură cu ea dar 
puneam și o picătură de otravă în paharul ei...Copii au crescut cu acestă convingere...și 
s-au îndepărtat de tatăl lor...

Revoluția din România din 1989 a deschis drumul reîntoarcerii...Sperând într-o 
evoluție pozitivă, am cumpărat un apartament in București, ca să am unde să stau 
dacă...Soția și-a închipuit că vreau să mă despart, să rămân în România...și mi-a 
transmis să nu mai viu acasă, la casa noastră, construită împreună...Mi-am dat seama 
că situația nu se mai poate drege repede, din mers, între două voiaje în străinătate...și 
mi-am închiriat un apartament in Bochum...Divortul a urmat după cinci ani...după 35
de ani de căsătorie...în cea mai mare parte fericită...extraordinară...

Cei zece ani petrecuți în Bochum au fost și ei extraordinari...dar relațiile cu copii mei 
s-au deteriorat complect...la fel ca și starea sănătății...Eram așa de disperați că de
Crăciunul din 1995 am dat fiecărui copil câte 200.000 DM ca ei sa aibă bani să-și
termină studiile dacă noi nu vom mai trăi...Asta le-a dat independență, amândoi și-au
terminat strălucit doctoratele...dar s-au îndepărtat total de tatăl lor: mama a fost mai
aproape...și a suferit mai mult...Tatăl era sănătos tun...

În 2001 ne-am întâlnit cu toții - Mecanicii 61 -  la cea de a 40 aniversare a 
absolvirii...Rodica devenise văduvă...eu eram divorțat...și uite așa am ajuns eu în 
America, unde copii mei locuiau deja de 15 ani sau mai bine...Am încercat să iau 
legătura cu ei...degeaba! Mama i-a ferecat în lanțuri de ură față de tatăl lor...care nu au 
mai putut fi desfăcute...până acum...Dar acum fata mea - ajunsă la maturitate personală 
- a realizat ceva excepțional și este pregătită să reia niște legături cu tatăl ei...Asta este
minunat și de aceea eu sunt atât de fericit...

Timp de doi ani - în urmă cu 10 ani - am avut relații normale cu băiatul meu...și am 
putut descoperi sensibilitatea lui extraordinară, inteligența, pregătirea profesională 
deosebită...dar legătura a fost întreruptă brutal, fără nici o explicație...Desigur că asta 
doare imens...dar...undeva există un - sunt de fapt două - colț(uri) de fericire și pentru 
mine: prietenii mei americani și relațiile călduțe cu fata mea, care este 
extraordinară...Nu totul este perfect pe lume asta...trebuie să fiu mulțumit cu ce am...și 
am imens de mult...Dacă băiatul...Ei...asta este! 

 * 
Și mai este o relație care-mi produce...nu fericire ci...mulțumire...În urma cu doi ani și 
jumătate am vândut casa în care locuiam și ne-am mutat întro comunitate - se cheamă 
Oak Trace - pentru oameni bătrâni... Aici am avut norocul să găsim o casă liberă - sunt 
numai 15 case care aparțin comunității și de pe terasa acesteia vă scriu eu 
acum....Ceilalți rezidenți locuiesc în apartamente în două clădiri cu câte cinci etaje... 

Ca de obieci, m-am ținut deoparte în relațiile cu ceilalți 400 de rezidenți...toți 
americani, toți bătrâni, 
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80% femei...Mi-a fost foarte greu să găsesc vreo legătură cu aceștia...Ce să caut eu 
printre ei...a fost mereu gândul meu...care acum a primit o corectare: și noi, adică 
Rodica și cu mine, suntem bătrâni și ...mai mult sau mai puțin bolnavi...Eu am preluat 
grija medicală și-i administrez lui Rodica - și mie, desigur - câte un pumn de 
medicamente de trei ori pe zi și încă injecții o dată pe zi... Hmmm!  

Asociația asta are reprezentanți pe etaje...și pentru cele 15 case separate...iar 
reprezentantul caselor separate m-a întrebat pe mine dacă nu vreau să-l ajut să 
reprezinte pe vecinii lui și ai mei...Eu...am vrut...și cu scopul să aflu cum funcționează 
această comunitate: singurul lucru pe care-l știam a fost că...oamenii trăiesc aici destul 
de mult - și acum mai există o rezidentă care a ajuns la 105 ani - dar că părăsesc 
comunitatea ...când mor: din când în când primesc câte o înștiințare că se ține o slujba 
bisericescă în amintirea...care a decedat în urmă cu câteva zile... 

De atunci am participat la multe dintre manifestările destinate celor în viață: spectacole, 
excursii, conferințe...Viața aici este foarte bogată și interesantă...și administrația își dă 
toată silința...Foarte bine...dar eu totuși mă duc - împreună cu Rodica - la clubul sportiv 
din satul învecinat, unde Rodica înoată în cadrul unui curs de înot și eu joc pickleball 
cu noii mei prieteni... 

Dar...reprezentantul meu...moare subit...și eu am rămas înlocuitorul lui...adică 
reprezentantul rezidenților din casele individuale...Mi-am căutat un ajutor și am găsit 
o profesoară de limba engleză, căsătorită cu un fost angajat de la Laboratorul National
Argone - unde a fost construit prin 1938 primul reactor atomic american și din lume!
M-am bucurat că soțul ar putea să-mi fie un partener de discuții...dar el este așa de
bolnav...că nu poate participa la nicio manifestare...Măăăiii!!!

Soția - profesoară, de! - mi-a atras imediat atenția că nu vorbesc corect engleza...dar i-
am taiat-o scurt: așa prost cum vorbesc eu...am lucrat în toată lumea...dar ea n-a ieșit 
din Chicago, cu toate că vorbește minunat! Așa că...mucles! (Asta este o vorbă din 
jargonul marinarilor din Constanța!) O.k...în rest ne-am împăcat foarte bine, ea mi-a 
propus să reformuleze scrisorile mele...eu am acceptat și i-am și trimis una...Ea mi-a 
spus că o va reformula peste 3 săptămâni...și eu i-am răspuns că ori face treaba imediat 
ori...n-o mai face de loc! A rămas că nu mai face de loc...Fain, nu? 

Am trimis scrisoarea așa cum o scriu eu...și imediat am primit un răspuns de la o 
rezidentă că în fraza a treia de pe pagina a doua...trebuia formulat așa și nu așa cum am 
scris eu...Hmmm...Si asta este o problemă...I-am răspuns că - din păcate - eu nu am 
avut nicio dată șansa să învăț limba engleză fiindcă...în timpul copilătiei mele asta era 
interzis iar mai târziu a trebuit să lucrez - chiar și cu englezii - ca să-mi asigur existența 
și nu am mai avut timp să învăț ceva...Iar acum, după ce am venit la Oak Trace  am 
ajuns așa de bătrân...că nu mai pot să învăț o limbă perfect: ei trebuie să se mulțumească 
cu ce pot eu să le ofer...și o să le ofer atât de multe...că o să aibă destul de lucru și nu 
vor mai avea timp să se jeneze de mine, cel care nu vorbește/scrie perfect englezește... 

Click pentru Cupris
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     Mirel Vanca 
SCRISOARE DESCHISĂ 

Dragi colegi, 
Radu Gruia  m-a anunţat că mai mulţi dintre voi nu agreaţi serialul „Jurnal de 

pandemie”, pe care l-am publicat cu regularitate  în revista noastră, începând din luna 
martie 2020, motiv pentru care mi-a cerut să încetez publicarea lui. Vă mărturisesc că 
sunt surprins  că în situaţia în care  în multe dintre  numerele revistei, tableta lui Gruia 
şi jurnalul meu erau singurele articole originale, revista fiind umplută cu materiale de 
pe internet şi cu bancuri, se cere încetarea apariţiei lui. Bănuiesc că cei care doresc asta 
sunt negaţionişti şi antivaccinişti, pentru că de câte ori a fost cazul am dat fără cruţare 
în ei.  Nu ştiu cine sunt ei şi dacă sunt mulţi sau puţini. Ar fi bine să se publice numărul 
şi numele lor. Dacă sunt cel puţin zece,  mă supun fără comentarii. Eu continuu să-l 
scriu, convins că e util celor de bună credinţă şi cu o judecată sănătoasă. O fac pentru 
a-mi aduce în felul acesta contribuţia la combaterea pandemiei, din cauza căreia suferim
toţi.

Vă doresc numai bine! 
Mirel Vanca 
29.07.2021 

NR Publicăm ,la solicitarea colegului Mirel Vanca ,scrisoarea deschisă adresată 
      redacției. 
      Precizăm că redacția nu va da curs sugestiei privind publicarea numărului 
     și numelor celor nemulțumiți de publicarea serialului în cauză ; acest fapt ar 

  declanșa  polemică politică, adică tocmai motivul refuzului pentru publicare. 
     De asemeana, notificăm autorului că numărul celor nemulțmiți de publicarea 
    serialului nu este relevant în speță. 

Click pentru Cupris
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Arkaim
 Curtoazia Valeriu Pop 

Rubrica diverse 

Sursa : MECANICII’61, An 17, #178 august 2021 EE   Internet  
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Rusia este un vast 
teritoriu unde misterele 
sunt numeroase. Unul 
dintre locurile cele  mai 
enigmatice este fara 
indoiala valea Arkaim, 
care a adapostit in urma 
cu peste 4 000 de ani un 
popor straniu ale carei 
tehnologie si cunostinte 
erau mult superioare altor 
popoare din epoca. Cel 
mai fascinant: nu se vede 
decat din cer! Orasul din 
valea Arkaim nu este 
doar un oras extrem de 
vechi ideal construit ci si 
cel mai fascinant care se 
vede din cer!

  Un oras contemporan cu Babylon. Situat in Ural in apropiere de orasul Celyabinsk, anticul oras Arkaim a fost 
descoperit in 1987 si a fost oficial datat ca fiind vechi de 40 de secole! In anii 90, in aceasta zona a Rusiei au avut loc 
lucrari vaste pentru construirea unui baraj si astfel de a crea un imens rezervor de apa in scopul de a facilita irigarea 
regiunii. Dar in fata multiplelor mistere ale orasului antic, lucrarile au fost anulate pentru a se permite arheologilor de a 
efectua sapaturi in profunzime. Initial au fost prevazute pentru o durata de 12 luni. Arheologilor li se parea ca viseaza, 
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dupa cum explica Ghenady 
Zdanovici, unul dintre 
responsabilii primei expeditii in 
valea Arkaim: “Era absolut ireal; 
proiectul de constructie al 
bazinului de apa si al barajului, 
un proiect de mai multe milioane 
de dolari, a fost complet 
compromis. 

Aceasta demonstreaza fara 
echivoc importanta stiintifica a 
sitului pentru responsabilii 
politici!” Departe de a-si fi 
dezvaluit toate secretele, 
Arkaim este teatrul unor mari 
sapaturi. Insusi presedintele 
Putin s-a deplasat personal 
pentru a vizita ruinele anticului 
oras! Totusi, o intrebare persista 
in mintile comunitatii de istorici si 
arheologici: cine este civilizatia 
care a construit orasul Arkaim?

  Tehnologie, astronomie si 
ezoterism. Arhitectura orasului este foarte moderna si nu seamana deloc cu satele construite acum 4 000 de ani. 
Arheologii au putut constata ca toate casele erau echipate pentru a rezista unei substante ignifuge... Ei au asigurat 
chiar ca acesti locuitori prezentau toate “conditiile moderne”: stocarea hranei era legata de un sistem de aerisire, apa 
potabila cu put pentru fiecare casa, cuptoare si ustensile de bucatarie evoluate, retea de scurgere foarte evoluata... O 
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lista incredibila care demonstreaza stiinta vechii civilizatii care a trait in aceasta regiune din Ural. Dar Arkaim nu este 
singurul oras de 40 de secole ideal construit si cel mai fascinant care poate fi privit din cer! El a fost construit pentru a 
fi un oras, insa si pentru a oficia drept templu si observator astronomic!

Arhitectura aleasa de constructorii necunoscuti este intriganta, pentru ca ea consta din a forma enorme cercuri 
concentrice. “Un zbor cu elicopterul deasupra Arkaimului procura o senzatie incredibila. Enormele cercuri concentrice 
imprastiate in vale sunt clar vizibile”, confirma omul de stiinta rus Vadim Cernobrovy. “Orasul si imprejurimile sale sunt 
uniform inglobate in aceste cercuri. Nu stim care erau functiile lor, daca erau fabricate intr-un scos defensiv, stiintific, 
educativ sau de ritual. Unii cercetatori estimeaza chiar ca aceste cercuri erau folosite ca platforma de aterizare ale unui 
vechi aeroport spatial...” Ritualuri care raman de descifrat. Intre altele, oamenii de stiinta au facut o descoperire 
surprinzatoare: in aceasta arhitectura gandita in jurul geometriei cercului, exista o exceptie: piata centrala a anticului 
oras Arkaim este construita sub forma unui patrat.

 In acest loc s-au gasit urme de foc si de combustie lasand sa se presupuna ca pe aceasta piata centrala se desfasura 
un anume numar de ritualuri. Misteriosul popor de la Arkaim facea ofrande zeilor in functie de anumite aliniamente 
astronomice? Arheologii au dezgopat multe indicii care vor da o imagine a modului de viata al acestui popor enigamtic. 
In zona exista fenomene geofizice curioase: fluctuatii de temperatura si de electricitate, variatia campului magnetic in 
interiorul cercurilor, conductivitatea solului etc.

Click pentru Cupris
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Gândurile „bune !!!” ale românilor. 
 Curtoazia Dan Georgescu 

Doamnele care au rău de mare sunt 
rugate să încerce una mai mică... 
Femeile trăiesc mai mult pentru că nu au neveste! 

Nu înțeleg de ce toată lumea visează la 
o iubire ca în filme. Un film ține 2 ore...

În sfârșit o veste bună pentru nostalgicii comunismului: 
a apărut primul magazin online în care nu se găsește nimic! 

Machiajul excesiv ar trebui introdus în Codul penal ca 
„infracțiune de înșelăciune pe față” 

Abia după ce te urci pe cântar pricepi că vaca de pe 
ambalajul ciocolatei era avertizare, nu reclamă! 

Un sfat pentru tinerii noștri: e periculos să bagi degetul în priză, 
în mașina de tocat carne și într-o verighetă! 

 Am citit în horoscop că soacră-mea e Fecioară! 
Știați că în Insulele Canare nu există canari? 
Tot așa e și cu Insulele Virgine. 
Nici acolo nu sunt canari... 

 Dacă vreţi să aflaţi diferenţa între bărbat şi femeie, 
gândiţi-vă la şah... Regele se mută doar un pătrăţel, 
dar regina face ce vrea ea! 

 Umblă vorba că femeile măritate se simt mai bine în zilele fără soţ... 

Noua lege împotriva hărţuirii ar trebui să prevadă sancţiuni grele 
pentru cei care trimit fotografii din vacanţă colegilor aflaţi la muncă. 

Cică Poliţia s-a infiltrat atât de profesionist într-un clan de interlopi, 
că la un moment dat clanul a rămas format numai din polițiști! 

Am luat o pungă cu sare de Himalaia, pe care scrie că 
s-a format în urmă cu 250 de milioane de ani,
dar expiră în august. Dacă nici ăsta nu e ghinion...
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Bunicul avea o vorbă: Femeia e ca fasolea, 
dacă nu are arac solid, se întinde şi la vecini... 

După pandemia asta vom fi vorba cântecului, 
ca la douăzeci de ani, fără griji şi fără bani! 

Dacă mergi la bancă şi faci un împrumut de 
1.000.000 de euro, plăteşti 25-30 de ani... 
Dacă mergi la bancă şi furi 1.000.000 de euro, 
după 4 ani eşti liber... Pentru mai multe sfaturi 
financiare, urmăriţi-mă pe site. 

Click pentru Cuprins
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Glume …faine
 Curtoazia paul Moren 
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Click pentru Cuprins
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1. Cu dragostea omori timpul, cu timpul omori dragostea.

2. Răzbunarea e dulce şi nu are calorii.

3. Dacă n-ai ce face, fă-o în altă parte.

4. Când bărbatul are o situaţie proastă, caută o femeie.
 Când  situaţia se îmbunătățește, caută alta 

 

 

 

 

 

 

 

5. În dictatură, cineva te foloseşte cum vrea. În democraţie, ai dreptul
să-l alegi pe cel care o să te folosească aşa cum vrea el.

6. Dacă soţia nu vorbeşte dimineaţa cu tine, înseamnă
că beţia de aseară ţi-a reuşit.

7. Mai rău decât un prost leneş e un prost cu iniţiativă.
8. M-au urmărit multe gânduri profunde, dar am fost întotdeauna
mai iute decât ele.

9. Întâmplarea e inevitabilul apărut din senin.
10. Dacă şeful e idiot, lasă-l s-o afle de la altul.
11. În orice căsnicie, cineva are întotdeauna dreptate, iar bărbatul

niciodată.
12. Nu-i greu să te laşi de băut, greu e să înţelegi de ce trebuie
să te laşi  de băut.

13. Oamenii cu bani sunt de două feluri: apăraţi de poliţie ori
căutaţi de poliţie.

14. Şi în casa de nebuni există vecini.
15. Oricât te-ai strădui, cineva va munci mai puţin decât tine şi

va câştig a mai mult.
16. Nu salarile-s mici, lunile sunt prea lungi.

 17. Când iubeşti cu adevărat, nici măcar bigudiurile nu te mai 
  sperie. 
18. Principala problemă a omului e că el singur îşi creează
probleme.
19. Dacă nu ai griji şi duşmani, e posibil să nu te fi născut.

Aforisme…şugubeţe 
 Curtoazia Paul Moren 
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20. Cine munceşte toată ziua nu mai are timp să câştige.
21. Viaţa e liniuţa dintre data naşterii şi data morţii.
22. Sărăcia nu se vindecă. A dovedit-o medicina fără plată.
23. Dacă într-un cuvânt de cinci litere ai comis şase greşeli, una e de

prisos.
24. Un adult e omul care nu mai creşte în înălţime şi începe să

crească în lăţime şi grosime.
 
 
 

 
 

 
 

33. Logica este ştiinţa care îi permite bărbatului să nu înţeleagă
femeia.

34. Pe oaspete, oricât de bine l-ai hrăni, tot se îmbată
35. Votca băută cu măsură e bună în orice cantităţi.

29. Uneori, când începi să frânezi, nu te mai poţi opri din frânat.
30. Dacă la o întrebare îţi răspunde un filozof, nu mai înţelegi ce-ai

întrebat.
31. A doua căsnicie e victoria speranţei asupra experienţei.
32. Nu-i deloc greu să combini neplăcutul cu inutilul.

E doar o chestiune de tradiție

25. Prietenii pot fi şi falşi, duşmanii sunt întotdeauna autentici.
26. Nu-ţi băga în cap toate fleacurile, fiindcă nu-ţi mai rămâne loc

pentru prostie.
27. Un optimist este un om insuficient informat.

28. Femeile fac din nimic trei lucruri: salate, coafuri şi drame.
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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)  

Viena (comorile imperiale). pps    43pag   Curt. Nicu Suruceanu 

Africa de Sud.Cape Town . ppsx139pag   Curt. Dan Georgescu 

Aforisme illustrate             .mp4 3,26 min Curt. Valeriu Pop 

De la lume adunate…    .pps 50 pag ibidem 

Globaliștii în impas        pag WEB ibidem 

Despre Franța. Știați că  .pps 28 pag ibidem 

Pod chinezesc ..din sticlă .mp4 3min ibidem 

Safari în Tanzania           .pps 156 pag      Curt.Nicu Suruceanu 

Fuviul Tarn Patagonia .     pps 54 pag ibidem 

Texan Night Table           .mp4 1.52 min     Curt. Victor Muntean 

Cuvântul F   .pdf 5 pag         Curt. Valeriu Pop

5 legi ale prostiei        .pdf 2pag          ibidem 

Linck-uri WEB 

Documentare .pdf 5 pag ibidem

https://drive.google.com/file/d/17ygiakMY9TRnRxM2TxkXLojAK19s0bub/view?usp=sharing
https://www.mecanicii61.ro/uploads/5%20legi%20ale%20prostiei.pdf
https://drive.google.com/file/d/1gdBo4xKffAOd0c2VuWBAAw8rkmdvdAzY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13N1dkN9POTkTSI25T7dGx17rjVmWChTs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tc7q_mbXVY4851pzWNhAiq5cdrfR3l1X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tc7q_mbXVY4851pzWNhAiq5cdrfR3l1X/view?usp=sharing
https://geopolitika.ro/articles/globalistii-in-impas-putin-si-xi-jinping-refuza-noua-ordine-mondiala/
https://drive.google.com/file/d/1lQ7nwBDL1qLqbxviUeldpd-tSmsYumfJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VN-6KFrjZnj7fJ8ruPJYaTdv6glS9RO9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GUiu7NzPRin8HA87B4zjDJixOm1E9Qlp/view?usp=sharingTexas night ta
https://www.mecanicii61.ro/uploads/Cuv%C3%AEnttul%20F.pdf
https://drive.google.com/file/d/1A6awf4rOP8irqHHsHfcvHurD1wZ7TDpB/view?usp=sharing
https://www.mecanicii61.ro/uploads/Ion%20Aurel%20Pop%20Documentare.pdf
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SCRISOARE DESCHISĂ 
 

 

 MULTI ANI ! 
   CELOR NĂSCUȚI ÎN SEPTEMBRIE 

     Emilian Hitzig 
     02, (1938) 

Albert Hovnanian 
03, (1939) 
Vladimir Hovnanian 
03, (1939) 
Nicolae Suruceanu 
   12, (1939) 
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