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Timpul ăsta reprezintă, de fapt, o problemă permanentă situată în conștiința oricărui 
individ ; numai că nu toți conștientizează fenomenul. Unii da , alții ba . De exemplu eu fac 
parte dintre cei care ,vrând -nevrând, sunt obligat – datorită datei fixe a difuzare a revistei -
să-l am atenție și să-l respect  : vine data de 1 a lunii, pac mail-ul de difuzare al linkului 
domeniului ! Chestie care  înlocuiește clasicul apariție cu are eram obișnuiți   de-o viață! 
Interesant este că de fapt, pentru cine vrea cu adevărat să vadă revista, linkul  nu este  
necesar : accesează mecanicii61.ro pe WEB ! 

În rest ce-aș mai putea să spun ? Iată , totuși un subiect de maximă importanță pentru 
înțelegerea noastră ,  a prostimii, a desfășurării acelei crime abominabile care s-a dovedit 
să fi fost pandemia, sau plandemia cum îi spuneam  și eu, fapt ce l-a deranjat teribil pe 
proaspătul auto-exclus dintre noi, știți Dvs. cine :                                              

 Știre din presă  Congresul SUA a votat în unanimitate declasificarea informațiilor despre originea 
COVID-19. Urmează ca Biden să decidă dacă dă curs cererii sau își exercită dreptul de veto! 
Congresul american a trimis pe data de 10 martie 2023 un proiect de lege președintelui Joe Biden 
prin care cere administrației "să declasifice toate informațiile deținute de agențiile de informații 
americane referitoare la potențialele legături dintre Institutul de Virologie din Wuhan din China și 
COVID-19", relatează Politico. 
Proiectul a fost inițiat de un grup de republicani, fiind anterior adoptat în unanimitate și în Senat. 
Proiectul de lege impune Biroului Directorului de Informații Naționale să prezinte Congresului un 
raport neclasificat "cu redactări doar dacă este necesar pentru a proteja sursele și metodele” 
………………………………………………………………………………………………………  

E secundar dacă virusul s-a scurs accidental din laborator sau a fost lansat intenționat. Toate aceste 
reacții oficiale confirmă direct sau indirect faptul că virusul a fost făcut în laborator. Or, dacă virusul a fost 
făcut în laborator, a existat și un antidot sau vaccin dinainte să se fi știut despre el în decembrie 2019? 
Întrebarea e perfect legitimă, deoarece Moderna a prezentat EMA, pentru a primi autorizație de urgență, 
studii ale propriului vaccin anti-COVID din 2016. Cum e posibil așa ceva? De asemenea, Pfizer/ BioNTech a 
început testele cu propriul vaccin pe 14 ianuarie 2020, la 3 zile după ce autoritățile chineze au dat 
publicității o secvență ADN a virusului.  

Or fi minciuni ? Nu cred. Este doar a d e v ă r u l ! 

Ei bine Dle. Vanca, cum rămâne cu conspiraționistul Gulie ? 

                                                                                  

                                                                                                        Clic pentru cuprins 
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AI pe limba noastră….. 
Fragment 

                                                                                 Curtoazia Valeriu pop 
Vă rog să mă credeți că pur și simplu am izbucnit în râs, atunci când cei din guvernul României l-au 
prezentat pe Ion; consilierul cu inteligență artificială. O asemenea tâmpenie nu mi-a fost dat să aud 
în toată viața mea. Să vă explic de ce... 

Eu sunt gamer; adică joc jocuri pe calculator. Fiecare dintre noi are câte un defect... am și eu 
defectul meu. Ei bine... în orice joc pe computer așa-numita „inteligență artificială” nu are absolut 
nimic în comun cu inteligența! Programul oricărui joc are un set de răspunsuri standard, care i-au 
fost înregistrate în memorie... și care sunt declanșate automat, în funcție de acțiunile jucătorului 
uman. Atunci când jucătorul uman este prea creativ și gândește neconvențional, apar imediat bug-
uri; defecțiuni... sau crash-uri; pur și simplu programul jocului se blochează. Programul nu este 
inteligent... pentru că altfel ar realiza că nu este pregătit pentru o variantă originală de abordare din 
partea oponentului uman și ar căuta o soluție pe baza unor raționamente inductive, sau chiar pe 
baza intuiției... așa cum fac oamenii. Dar computerul pur și simplu nu poate gândi inductiv și nici nu 
poate avea intuiție! Computerul NU este inteligent! Computerul nu poate procesa decât prin 
deducție... pe baza unor date furnizate deja de către programatori. Computerul nu este creativ... 
nu poate ajunge decât la rezultate previzibile, deja introduse în memoria sa de către oameni. Nu vă 
faceți iluzii... inteligența artificială nu există... și nici nu va exista vreodată �� Mecanismul adevăratei 
inteligenței umane este necunoscut. Inteligența, prin însăși definiția sa, este creativă. Inteligență 
înseamnă să găsești soluții la probleme total noi și imprevizibile... adică să fii creativ. Nimeni nu 
înțelege cum funcționează creativitatea umană. Nimeni nu poate reproduce chestia asta. Ceea ce ni 
se spune nouă despre așa-zisa inteligentă artificială este o minciună sfruntată. Nu a apărut... și nici 
nu va apare vreodată... un computer creativ. Computerul nu poate opera decât cu date introduse 
deja în memoria sa... de către oameni! 

Vă mai aduceți aminte când computerul Deep Blue 2 l-a învins pe campionul uman de șah Garry 
Kasparov? Computerul acela avea în memorie peste 14 milioane de partide de șah, jucate de către 
marii maeștrii de șah! Computer-ul acela putea procesa aproape 2 milioane de variante de 
dezvoltare a jocului... în numai o singură secundă. Asta nu e inteligență, ci viteză de lucru. Atât și 
nimic mai mult! Omul a fost zdrobit de memoria și viteza net superioare pe care le avea 
computerul... nicidecum de inteligență. Pur și simplu omul nu putea gândi atât de mult și așa 
repede. Computerul nu creea nimic, ci doar selecta extrem de rapid soluția optimă dintr-un set 
standard de soluții . Asta-i tot ce poate un computer... Voi chiar credeați că oamenii se pot juca 
de-a Dumnezeu ? 
                                                                                                               Artin Side 
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COLȚ  DE GÂND 

S-au întâlnit pe-un colț de gând,

„Suflet frumos” cu „suflet blând”.

Și se plimbau mergând la pas,

Prin toamna ce le-a mai rămas.

Aveau atâtea să își spună,

Câte în soare și în lună,

Dar ei doar se plimbau duios,

Sufletul blând și cel frumos.

Ei își spuneau în sinea lor:

În doi e totul mai ușor

Dacă mereu sunt gând la gând,

Suflet frumos și suflet blând.

Într-un târziu suflet frumos,

Privind la frunze ce cad jos,

Pe suflet blând îl întreba,

Nedumerit în sinea sa:

-Cum poți să fii atât de blând,

Când peste tot sunt nori și vânt?

Iar suflet blând, dar curajos,

Îi spuse lui suflet frumos:

- Eu nu am fost atât de blând ,

De când cutreier pe pământ,

Dar viața m-a făcut sa fiu

Blând, răbdător si, totuși, viu!

 

Dar tu? Cum ești așa frumos? 

Când toate parcă-ți sunt pe dos. 

Mereu lovit cu vorbe grele, 

Însingurat sub cer cu stele. 

-Eu sunt frumos fiindcă iubesc,

Tot ce e simplu și firesc Iubesc și 
câmpul plin cu flori 

Și ploaia care cade-n zori. 

Și-așa frumos își povesteau, 

Câte pe suflet ei aveau, 

Pribegi prin vise și prin gând, 

Suflet frumos și suflet blând .

Clic pentru cuprins
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                                            Islanda... 
 
O țară care ar merita vizitată! 
 
 Islanda este o țară insulară aflată între Atlanticul de Nord și Oceanul Arctic și a fost sub 
suveranitate daneză până la 1 decembrie 1918. 
 
Țara în care studiile și medicina sunt gratuite.  
 
Nu există McDonald’s. Toate au fost închise în timpul crizei din 2009 și nu s-au mai deschis. 
Țara a depășit criza din 2008 și şi-a revenit spectaculos. În timp ce toate țările au ajutat băncile 
care au creat această criză, aici s-a acționat altfel. Toate băncile au fost naționalizate, iar 
organizatorii crizei au fost arestați. 
 
A fost elaborată o nouă constituție orientată pe deplin spre bunăstarea poporului. Țările europene 
au încercat de mai multe ori să o influențeze și să o facă să trăiască conform regulilor pe care le 
dictează acestea. Marea Britanie și Olanda au amenințat-o cu sancțiuni economice și chiar izolare 
completă. FMI a amenințat-o că nu-i va mai oferi asistență. Dar Islanda nu a cedat.  
 
Populația este de numai 332 529 de persoane. Oamenii au încredere unul în altul, de aceea nu-și 
încuie mașinile sau locuințele, iar copiii pot rămâne câteva minute fără supraveghere, în timp ce 
părinții fac cumpărături. 
 
După separare sau divorț foștii parteneri rămân în relații bune și continuă să comunice, deoarece 
au prieteni comuni. 
 
Preferințele culinare ale islandezilor sunt diferite de ale noastre. Ei au un fel de mâncare care se 
numește “hawkarl”, carne de rechin stricată. Sună delicios, nu-i așa? 
 
Iată câteva curiozități despre Islanda: 
1. Islandezilor le place foarte mult să citească. Dețin, la acest capitol, primul loc în lume. 
2. Dacă veți cere apă într-o cafenea sau într-un restaurant, nu va trebui să plătiți pentru ea. Vă vor 
oferi apă de la robinet care este foarte bună, deoarece este din izvoarele termale. 
3. Dacă veți decide să vă schimbați locul de muncă, nu veți avea nevoie de o scrisoare de 
recomandare de la locul de muncă anterior. Islandezii au încredere în oameni și nu vă vor verifica 
în niciun fel. 
4. Islanda este singura țară din lume în care se votează online. 
5. Această țară este considerată drept una foarte conservatoare. Localnicii au o atitudine foarte 
serioasă față de căsătorie. 
6. La momentul actual este foarte dezvoltat turismul în această țară, numărul de turiști crește în 
fiecare an și este de 2 ori mai mare decât populația. 
7. În Islanda nu există armată. Dacă vreun cetățean va dori să facă serviciul militar, se va putea 
alătura armatei norvegiene în baza unui acord între aceste țări. 
8. Toate școlile și alte instituții de învățământ sunt gratuite aici. 
9. Nu există clinici private, spitalele de stat oferă servicii medicale foarte bune. 
10. Islanda este una din puținele țări din Europa care folosește sistemul de termoficare 
centralizată și oamenii nu plătesc pentru acest serviciu. 
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 Știați că ….. Foarte interesant!                                             
 

 

                                                                                                                     
Știați 
 
   că în timpul celui de-al Doilea Război Mondial,   piloţii britanici 
   aveau întotdeauna asupra lor un pachet de cărţi de  joc? 
Cărţile puteau fi muiate în apă şi apoi depliate. În acest fel, 
ele deveneau hărţi geografice, care îi puteau ajuta să evadeze 
dacă erau capturaţi de trupele germane. 
  
 Știați 
că în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, hrana piloţilor britanici cuprindea şi o 
anumită cantitate de dulceaţăde afine? Piloţii susţineau că vederea pe timp de noapte era 
mult îmbunătăţită dacă mîncau astfel de dulceaţă înainte de zbor. 
Faptul a fost demonstrat însă şi ştiinţific: într-adevăr, afinele conţin o substanţă cu 
influenţe benefice asupra ochilor. 
   
  Știați 
   că înaintea celui de-al Doilea Război Mondial, în 
   anuarul telefonic  al New York-ului figurau 22 de persoane cu numele 
  Hitler? După război,   în acelaşi anuar, nu mai apărea nici una! 
   
 Știați 
   că prima bombă lansată de avioanele Aliaţilo asupra Berlinului, în 
   timpul celui de-al Doilea Război Mondial, s-a prăbuşit asupra 
grădinii zoologice a oraşului și   a ucis singurul elefant din incintă? 
  
 - Știați 
   că în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, 
   armata americană a găsit un excelent cod pentru transmiterea mesa 
  jelor: în acest scop,  era folosită limba tribului amerindian Navajo? 
  
 - Știați 
   că la sfârșitul   celui de-al Doilea Război Mondial, oraşul Ottawa, capitala Canadei, 
a primit din partea prinţesei Juliana a Olandei 100.000 de bulbi de lalele? 
Prinţesa voia să le mulţumească astfel canadienilor pentru protecţia 
   acordată familiei regale olandeze în timpul războiului și să aducă 
totodată un omagiu soldaţilor canadieni care contribuisera  la eliberarea ţării sale. 
  
 -Știați 
   că, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, din cauza penuriei de metal, 
câştigătorii premiilor Oscar au primit statuete din… lemn?! 
 
  Știați 
   că primele timbre din lume au fost tipărite în   1840, în Marea  Britanie? 
Acestea sunt singurele timbre pe care nu  este menţionată ţara de origine. 
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  Știați 
   că, în Egiptul antic, dacă un pacient murea în  timpul  operaţiei, chirurgilor 
   li se tăiau mâinile?! După o asemenea pedeapsă   radicală, pentru 
   următorul pacient operaţia risca însă să fie şi  mai  anevoioasă!… 
   
 -Știați 
   că, în urma cercetărilor efectuate de un grup de egiptologi britanici, 
   s-a descoperit că cele 30 de mumii achiziţionate din Egipt de 
   prinţul Walles în anul 1869 şi donate unor muzee britanice sunt 
   false? Ziarul ,,Sunday Telegraph”, care relatează acest fapt, precizează 
   că, deschizându-se un sarcofag ce purta numele unui 
   bărbat, s-a descoperit că acesta conţinea osemintele unei femei. 
  
 Știați 
   că, în anii 1980, în timpul războiului contra  Uniunii  Sovietice, trupele 
   afgane au folosit „cămile kamikaze“? 
 Ei   încărcau dinamită pe spatele cămilelor, iar apoi le trimiteau înspre 
   armatele inamice. Atunci când animalele ajungeau aproape de ţintă, 
  soldaţii   afgani declanşau explozia de la distanță. 
  
  - Știați 
Cetatea Histria că mama regelui sciţilor, Sycles, s-a născut în 
cetatea Histria  acum 2.300 de ani, loc în care s-au bătut monezi pe  care 
   era reprezentat un vultur având un delfin în gheare? 
  
 -Știați 
   că babilonienii foloseau coloranţii naturalila vopsirea 
   ţesăturilor şi a fibrelor textile din care  confecţionau 
   museline, voaluri, broderii şi covoare ornamentale în toate culorile? 
  De asemenea, foarte  multe reţete folosite acum 5.000 de ani, precum şi 
   procedeele chimice ale babilonienilor mai sunt valabile şi azi. Într-o 
   singură sală a palatului lui Assurbanipal din Ninive au fost descoperite peste 
   10.000 de  astfel de reţete, încrustae pe cărămizi de argilă. 
   
  -Știați 
   că hârtia, una dintre cele mai mari invenţii ale  Chinei Antice, 
   a fost produsă pentru prima oară cu circa un secol  mai devreme decât 
   se credea până acum? – este o concluzie a specialiştilor din această 
   ţară! În urma unor săpături arheologice din nord-vestul Chinei, 
   la  Gansu, s-au descoperit resturi de hârtie datând din  anul 71 î.Hr. Până 
   nu demult se credea că vechii chinezi au începutsă producă hârtie pentru 
   prima oară în anul 105 d.Hr. Descoperirea este extrem de valoroasă nu 
   numai pentru istoria fabricării hârtiei, ci pentru istoria  şi evoluţia 
   ştiinţelor, în general.   
   
  -Știați 
   că la romani orele nu erau considerate identice cu cele din zilele 
   noastre, deşi sistemul de măsurare al timpului se asemăna cu cel de 
   azi? Astfel, ei împărţeau ziua în 24 de ore, dar considerau că perioada 
   de la răsăritul soarelui la apusul acestuia are 12  ore  indiferent de 
   anotimp, iar noaptea are tot 12 ore. Aşa se făcea că 
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   vara, orele erau mai mari ziua şi mai mici noaptea. Astfel, iarna, 
  prima   oră de dimineaţă  începea la 7 şi jumătate și 
   dura doar 45 de minute. Vara, prima oră începea la 4 şi jumătate şi 
   dura cam o oră şi un sfert. 
  
  -Știați 
  Lacul Fucino că, pentru secarea lacului Fucino, romanii au 
   construit un tunel   uriaş necesar irigării unui întins teren agricol? 
  Lung de 5.400 metri,   la acest tunel au lucrat 30.000 de oameni, timp de 11 
  ani, jumătate dintre ei pierzându-şi viaţa din cauza condiţiilor 
  inumane de lucru. Toţi au fost zidiţi în pereţii tunelului. 
  
 -Știați 
Alexandru cel Mare  că, în timpul atacului trupelor persane ale lui 
  Darius al III-lea asupra lui Alexandru cel Mare, Peritas, 
   câinele marelui Alexandru  a sărit și a mușcat de buză un elefant care tocmai voia  
   să-i atace stăpânul? Alexandru a  supraviețuit, ducându-și  mai departe visul de a 
   cuceri lumea, mulțumită credinciosului său slujitor. 
 
-Știați  
   
  Știați că vechea denumire a Sibiului a fost Cibinium, loc unde se găsea, 
în secolul al XIV-lea, o mare bibliotecă, lucru pomenit în  documentele vremii? 
 În ceea ce priveşte marele Muzeu Brukenthal, fondatorul acestuia a strâns 
numeroasele sale colecţii de tablouri,  cărţi şi antichităţi  
în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, pe vremea când era guvernator al 
Transilvaniei. 
    
 -Știați 
   că, în religia Egiptului antic, exista   credința conform 
căreia corpul uman era compus din 36 de părți? Fiecare dintre aceste părți 
   ar fi fost protejată de către un anume zeu sau de către o zeiță nume. 
    
Știați 
Papa Grigore al XIII-lea că stilul nou de împărțire a timpului a fost introdus pentru prima 
dată în lume 
  în anul 1582 de către Papa Grigore al XIII-lea, de unde şi denumirea decalendar 
gregorian? 
   
   București, la începutul secolului al XVIII-lea 
   Știați 
   că în secolele al XVII-lea şi XVIII-lea, când 
  uliţele Capitalei nu aveau încă nici un fel de sistem de iluminare publică,călăuzirea 
caleştilor şi a pietonilor în timpul nopţii o făceau aşa numiţii  ,,masalagii tigani robi care 
erau folosiţi anume în acest scop de către boieri şi negustori bogaţi?Masalagii purtau în 
spinare nişte  grătare, în vârfurile cărora înfigeau cârpe înmuiate în păcură, numite 
,,masalale”. În timpul zilei, masalagii adunau zdrenţele azvârlite prin oraş şi le îmbibau în 
păcură, iar seara se prezentau la casele boierilor pentru a-i însoţi la petreceri. Numeroase 
incendii pustiitoare din trecutul Bucureştiului  s-au datorat acestei masalale. 
 
  -Știați 
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Clic pentru cuprins 

 
 

   Ecaterina a II-a a Rusiei 
    Știați că una din cele mai lungi rochii de gală a fost confecţionată 
   cu ocazia încoronării Ecaterinei a II-a a Rusiei, trena ei fiind 
   lungă de 70 de metri, lată de 7 metri şi purtatădecătre 50 de paji? 
   La ea au lucrat 112 croitori, 10 bijutieri iar pregătirile au durat 45 de zile.  
   
   Manuscris în Limba Sanscrită 
   Știați că 50.000 de manuscrise în limba Sanscrită, scrise cu 2.000 de 
   ani înainte de era noastră s-au păstrat până în zilele noastre, deşi 
  sunt scrise pe frunze de palmieri? Aproape întreaga  învăţătură 
   indiană se păstrează pe aceste manuscrise. 
    
  -Știați 
   că dintre ruinele Pompeiului a fost dezgropat un  stup original, 
   în formă de vas cu două mânere şi cu mai multe compartimente? Este cunoscut 
   faptul că scriitorul antic Pliniu cel Batrân avea credinţa că mierea cade din cer pe 
    plante de unde o culeg albinele. El spunea că mierea este o adevarată mană 
    cerească, care cădea în timpul căldurilor şi  mai ales când apărea curcubeul, fiind 
,,sudoarea cerului, un fel de salivă a astrelor sau un suc al aerului care se curăţă 
   astfel”! 
  
Conciliul de la Niceea  frescă,biserica Stavropoleos, Bucureşti 
Știați  că data Paştelui crestin a fost stabilită la conciliul de la  Niceea în anul 325? 
  
 Heron din Alexandria – 
   Știați că primele maşini automate au fost construite în 
   secolul II î.Hr.de către mecanicul Heron din Alexandria? Cercetând efectele mişcării 
aerului, el a inventat un dispozitiv cu ajutorul căruia se deschideau singure uşile templelor. 
În esenţă, aparatul construit de el se baza  pe fenomenul dilatării aerului la căldură. Tot el 
a mai  construit un alt aparat automat pentru distribuirea apei, care curgea numai dacă în 
el se introducea o monedă. 
 
-Știați 
   că tunelul cel mai vechi din lume a fost construit de babilonieni 
   pe sub fluviul Eufrat? El lega cele două palate ale reginei Semiramida, avea o  
  lungime de 1 km şi o lăţime de 4 metri. Pereţii  lui depăşeau o grosime de 3 metri. 
  
-Apeduct  
   Știați 
   că, pentru alimentarea cu apă a polulaţiei Romei 
   Antice, s-au construit apeducte a căror lungime atingea 428 km? 

   În vechea cetate Histria s-a descoperit un apeduct construit de romani în lungime de 25 
km. Aceasta, împreună cu altele două, duceau în oraş un volum de apă egal cu 2.500.000 
litri pe zi.  
  
  

http://%C3%AE.hr.de/
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                                                   Ale vietii valuri ... 
  

  Marie Curie  

În 1903, cuplul Marie Curie şi soţul său, Pierre, au câştigat un Premiu Nobel 
pentru cercetările remarcabile din domeniul radioactivităţii începute de 
profesorul Henri Becquerel. Relaţia lor era una fericită, între doi intelectuali 
de egală valoare. S-au bucurat de distincţia oferită şi şi-au continuat munca.  

Peste câţiva ani, viaţa avea să lovească fără milă. În 1906, Pierre Curie a 
murit într-un accident. În după-amiaza zilei de 19 aprilie, în timp ce traversa 
strada pe o ploaie torenţială, acesta a fost călcat de un car tras de cai care 
transporta şase tone de uniforme militare. A fost ucis pe loc. Marie Curie a 
refuzat pensia pe care guvernul francez i-a oferit-o după moartea soţului, 
declarând că-şi poate întreţine singură cele două fiice. Cu toate că 
era devastată de durere, şi-a reluat munca la scurt timp  a preluat catedra 
soţului său.  

 • 

 Marie Curie scria: „Strivită de lovitura pe care mi-a dat-o viaţa, nu mă 
simţeam capabilă să privesc mai departe în viitor. Dar nu am putut uita ceea 
ce soţul meu spunea uneori, că trebuie să îmi continui munca chiar şi fără el.” 

Nu este deloc suprinzător că Marie Curie a reuşit până la urmă să meargă mai 
departe, chiar şi pe plan sentimental. Avea doar 38 de ani când a rămas 
văduvă. După patru ani, interesul său a fost trezit de Paul Langevin, fost 
student al soţului său, la fel de genial şi de dedicat ştiinţei ca şi el. Marie Curie 
a considerat probabil că este cel mai potrivit pentru a umple golul lăsat de 
Pierre Curie. Pe deasupra, tânărul era şi foarte chipeş. Exista o singură 
problemă: era căsătorit. 

 • 

 În ciuda acestui lucru, între cei doi s-a înfiripat o relaţie fierbinte. Langevin 
nu era, de altfel, străin de escapadele extraconjugale. Căsătoria sa nu era una 

    IO - TE - TE ?! 
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fericită, relaţia cu soţia fiind una extrem de furtunoasă, presărată cu certuri 
şi scandaluri. 

Aceasta era la curent cu aventurile sale, dar relaţia cu Marie Curie a înfuriat-
o mai mult decât oricând. În momentul în care a aflat că cei doi aveau un 
apartament unde se întâlneau pe ascuns, doamna Langevin a trimis pe cineva 
să iscodească locul. Persoana respectivă a intrat prin efracţie şi a furat mai 
multe scrisori intime ale celor doi, pe care soţia geloasă a ameninţat apoi că 
le va da presei dacă relaţia nu încetează. 

 • 

 Nu se ştie dacă relaţia a continuat sau dacă doamna Langevin şi-a încălcat 
cuvântul, dar cu trei zile înainte ca Marie Curie să câştige cel de-al doilea 
Premiu Nobel, soţia amantului a trimis presei scrisorile, spunând că-l dă în 
judecată, că doreşte bani şi custodia copiilor lor. 

 • 

 Ziarele au preluat frenetic povestea. Imaginea lui Curie a devenit cea a unei 
femei ispititoare,care a îndepărtat un bărbat de viaţa lui de familie alături de 
o soţie franţuzoaică respectabilă. Prejudecăţile timpului îşi spuneau 
cuvântul, Marie Slodowska Curie fiind descrisă drept o venetică venită din 
Polonia şi, aşa cum eronat se relata, evreică la origini. 

 • 

 Ziarele au început să înflorească povestea, scriind că aventura celor doi 
începuse încă din timpul vieţii lui Pierre Curie. Afirmaţiile nu erau adevărate, 
dar a fost de ajuns pentru ca numele savantei să fie terfelit. Comitetul Nobel i-
a cerut să rămână în Franţa şi să nu vină la ceremonia de acceptare a 
premiului. Teama era că imaginea regelui Suediei ar fi avut de suferit în urma 
întâlnirii cu o femeie adulteră. 

 • 
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 Albert Einstein a fost unul dintre cei care a sărit în apărarea ei, scriindu-i că 
ar trebui să meargă în Suedia, indiferent de situaţie „Sunt convins că trebuie 
să priviţi cu dispreţ aceste clevetiri…dacă aceşti neciopliţi continuă poveştile, 
pur şi simplu nu le mai citiţi inepţiile. Lăsaţi-le viperelor pentru care au fost 
fabricate„ 

 • 

 În tot acest timp, au avut loc două dueluri cauzate de incident. Primul dintre 
ele s-a ţinut între editorii a două ziare rivale şi a pornit de la argumentele 
diferite pe care le expuneau privind acuzaţiile doamnei Langevin. Duelul cu 
săbii s-a soldat cu rănirea uşoară a unuia dintre ziarişti, moment în care au 
decis să se împace. 

 Cel de-al doilea duel a avut loc între Paul Langevin şi Gustave Tery, un 
jurnalist care-l numise pe soţul adulter „un ţărănoi şi un laş”. Langevin a fost 
înfuriat de insultă şi a cerut ca duelul să fie purtat cu pistoale. Au avut loc 
pregătiri minuţioase, dar în final cei doi nu au mai luptat. Tery a afirmat că 
nu doreşte să lase Franţa fără una din minţile ei luminate iar Langevin a 
ajuns la concluzia că nu este un asasin şi a renunţat de asemenea. 

 • 

 Toată această expunere publică a dus la ruperea relaţiei. Procesul 
dintre soţii Langevin nu a mai avut loc şi, într-un final, chiar s-au 
împăcat, deşi Paul a mai avut ulterior un copil nelegitim cu secretara sa. 

Marie Curie s-a prezentat în Suedia împotriva recomandării 
Comitetului Nobel şi a primit cel de-al doilea premiu din cariera sa. 
După ceremonie a stat chiar la masă cu Regele Suediei şi totul a decurs foarte 
bine. Era prima persoană din istorie care câştiga un Nobel pentru a doua 
oară.  

 Din nefericire, preţul muncii sale a fost plătit cu propria sănătate. În 1934, 
din cauza expunerii prelungite la radiaţii, Marie Curie a murit de leucemie. 
Însemnările sale ştiinţifice sunt şi acum mult prea radioactive pentru a fi 
atinse fără o protecţie serioasă. 
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 • 

 Interesant este că, deşi Langevin şi Curie nu şi-au trăit povestea până la 
capăt, cele două nume aveau să fie totuşi unite de urmaşii lor. Nepoata lui 
Marie Curie, Helene Joliot-Curie, s-a căsătorit cu nepotul lui Langevin, Michel. 
Şi asta, probabil, spre disperarea bunicii băiatului. 

 • 

 Un alt amănunt demn de menţionat este că familia Curie a obţinut în total 
cinci premii Nobel. Două au fost primite de Marie Curie, unul de soţul său, 
Pierre. Fiica lor, Irène Joliot-Curie a primit şi ea în 1935, alături de soţul său, 
un Nobel pentru Chimie. Cea de-a doua fiică a soţilor Curie a devenit 
preşedintele UNICEF şi a obţinut Premiul Nobel pentru Pace în 1965. 

  

  

 

CO2 și încălzirea globală…. 

Duminica trecută am fost la o piață săptămânală locală.  A existat un stand al 
partidului Verzilor pe tema „Protecția climei”.  Am fost abordat de un membru al 
partidului VERDE ca un „trecător”, despre problema CO2 din lumea noastră. 

M-am gândit în sinea mea...  tocmai ai ajuns la persoana potrivită.  

 Întrebarea mea către reprezentantul climatului (aproximativ 28-30 de ani 
vârstă):  „Cât de mare este conținutul de CO2 în aer ???” 

Răspunsul lui:  „Mare !!!  Foarte mare !!!  Spre foarte foarte mare !!!" 

Eu: „Cât de mare ???”  - „Ce procent ???” 

El:  „Nu știu!”   

Aha, credeam...  un adevărat cunoscător !!!  

Așa că am tot întrebat:  „Ce mai este în aer?” 
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El:  "Oxigen !!!" 

Eu:  „Corect !!! 

Şi ce procent ???  „Nu știu !!!”  a fost răspunsul lui. 

I-am explicat că probabil este în jur de 21%. 

I s-a părut plauzibil.   

Continui:  "Ce alte gaze mai sunt in aer ???"  clătinare din cap….  Ridică din umeri...   

Eu:  „Gaze nobile !!!  Argon, Xenon, Neon, Krypton...!!! 

Ai auzit vreodată ???  Dar ele reprezintă doar puțin sub un procent în total!” 

Uimire gânditoare. 

Am repetat ultima intrebare...  Din nou  (acum enervat)  ridică din umeri și ochii 
peste cap...   

Eu:  "Ai auzit vreodată de azot ???"  „Oh, da, corect... azot !!!  Da, avem și asta în 
aer!” 

Eu  si ???  Câte procente ??? 

El:  Ridică din umeri din nou.  Am simțit că s-a săturat de mine.  Dar nu m-am dat 
bătut şi i-am explicat că era cam 78%. 

(Flyer-ele de propagandă pe care le ținea în mâna stângă se scufundau din ce în ce 
mai jos.)   

El,  după o aritmetică mentală rapidă  (a simțit undeva pe la 60%):  „Asta nu se 
poate,  nu te cred,  că atunci nu ar mai rămâne nimic  pentru CO2-ul  de LA 
PARTIDUL VERDE  ŞI NU PREA MAI RĂMÂNE NIMIC PENTRU PROPAGANDA 
LOR  FALSĂ  DE SALVAT CLIMA !!!” 

Eu:  „Exact !!!  Ai dreptate !!! 

Cel putin aproape !!!  Pentru că există doar 0,038%  CO2  în aerul pe care îl 
respirăm!   

Pur și simplu nu m-a crezut și m-a părăsit.   
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------------------- 

Dacă doriți să calculați mai departe:  Avem  0,038%  CO2 în aer.  Natura 
însăși  produce aproximativ  96% din aceasta. 

Restul,  adică 4%,  ființa umană. 

Adică  4%  din  0,038%,  adică  0,00152%.  Ponderea Germaniei în aceasta este de 
3,1%.  Astfel, Germania influențează cu  0,0004712%  producerea de CO2 în aer !!!! 

________________ 

Și apropo  - dacă nu ați înțeles încă  - CO2 este elementul de creștere pentru 
natura noastră.  Serele de exemplu sunt furnizate suplimentar cu CO2 - pentru 
creșterea rapidă şi abundendă a plantelor.   _______________ 

 

                                              Bacalaureatul  din China                                            
Bacalaureatul din China este „cel mai înspăimântător examen al maturității" din lume.                        

Copiatul este pedepsit cu până la 7 ani de închisoare! Elevii sunt verificați cu drone și prin 
scanarea venelor din degete.  

 ADIO, OCCIDENT, BUN VENIT, ASIA!  

Nu-ți imaginezi ce se întâmplă în China, în Asia. Centrul financiar al lumii, dar și cel de 
inteligență, se transferă în Asia ireversibil?  

Până acum, peste 90% din marile invenții ale lumii au aparținut occidentalilor, fiind primii 
in cursa descoperirilor, a inovațiilor, dar acest lucru tocmai se schimbă sub ochii noștri. Nu 
îmi spune de Silicon Valley, când doar în Shenzen este un Hi-Tech Park cu 600.000 de 
programatori unde, în medie, un apartament costa 1.6 milioane dolari și salariul mediu 
este de 8.000 $.  

În China, in iunie e bacalaureatul chinezesc. Două zile, 3 examene pe zi, fiecare a câte 
2.5 ore. Întreaga țară s-a oprit ca să nu deranjeze examenul. Construcțiile s-au oprit și, 
pentru orice zgomot, amenda este de 2000 $.  

Concurența și dorința de a reuși a copiilor chinezi este la un nivel la care un copil 
european ar claca psihic.  

Este imaginea unei țări care, într-adevăr, pune educația pe primul loc. Sunt facultăți 
chinezești cu 2000 candidați pe un loc si nivelul de inteligență este incredibil de ridicat.  
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Și mai e un factor. Sunt fanatici ai muncii. Știu că este greu de imaginat, dar angajații 
chinezi sunt gata să lucreze și gratis dacă e nevoie și li se da un obiectiv.  

Angajații Huawei au anunțat că sunt dispuși să lucreze gratis doua luni pentru a ajuta 
compania să depășească impasul actual.  

Noi am face asta? De aceea, stăm să pierdem competiția. Educația și fanatismul asiticilor 
sunt greu de înțeles pentru occidentalul de rând spălat pe creier de globalizare, flower 
power, transgenderisme și curcubee. 

În următorii ani avem one-shot să construim întreaga societate occidentală în jurul 
educației, să punem invențiile și inovațiile în centrul preocupărilor noastre. Dacă nu ne 
revenim, atunci trebuie să ne învățăm copiii limbi asiatice și să ne rugăm la Dumnezeu să 
nu ajungem vreodată, în timpul vieții ăsteia, la un conflict Occident – China, că ne vor sări 
ochii din cap cu toate fițele noastre occidentale și toate flic-flacurile culturale. La Shenzen 
se plateste 2.000 $/lună chirie pentru un apartament. E nebunie. Toate marile corporații 
globale au birouri acolo.  

După secole de colonialism, Asia va prelua controlul lumii: China, Japonia, Coreea de 
Sud, Taiwan, Singapore, Malaezia, India etc.  

Și de ce asta?... Fiindcă în timp ce Occidentul este precupat de distrugerea rădăcinilor, 
care i-au adus măreția cultural-științifică și spirituală, este preocupat de probleme 
stringente precum transgenderismul, familia homosexuală, schimbarea sexului, predarea 
sexului oral și anal de la clasele primare, asiaticii sunt preocupați de muncă și de 
păstrarea moralei sociale istorice si de conservarea tradițiilor. 

 Viitorul nostru nu arata prea bine!!! 
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Curtoazia Dan Georgescu 
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                       Tudor Musatescu : Alfabetul Umoristic   
Curtoazia Valeriu Pop 

- Amor: maladie care te trânteşte, sănătos, la pat. 
- Bis: un cuvânt care nu mai are niciun sens pentru bărbaţii care 

au trecut de 50 de ani.  
- Cerb: unul fericit că e încornorat 
-  Decolteu: aeroport pentru aterizarea privirilor şi decolarea 

dorinţelor. 
-  Est: cel mai răsărit dintre punctele cardinale 
-  Fă: bă, cu fustă.  
- Gâgă: filozof român profund, dar adânc. 
-  Harem: visul soţului după ce s-a certat cu nevasta şi doarme 

pe canapeaua din sufragerie.  
- Infidelă: cea fidelă altuia. 
- Justiţie: oarba care vede ce face.  
- Lăuză: femeie mai uşoară cu nouă luni.  
- Mireasă: alba care îţi face zile negre. 
-  Nevastă: persoană care te încântă o lună şi te descântă toată 

viaţa.  
Omidă: fluture căsătorit. 

- Prostie: creieri cu intermediari excluşi.  
Ramolit: bărbat care se gândeşte la femei, numai pentru a se 
răzgândi. 

-  Soţi: condamnaţi la somn comun, dar la visuri separate. 
-  Tact: ceea ce trebuie să ai ca să nu strici ritmul în căsnicie.  
- Usturoi: creşă de căţei.  
- Vis: viaţă de rezervă.  
- X: Eternul necunoscut. Y: Praştia alfabetului. Zvon: știre în 

neştire.                                                              Clic pentru cuprins 
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                                  Nu-mi vine să cred*)  
 
 
Cu ce mână desenezi la școală?  
Cu a mea . „ (Clara 3 )  
  
Spune-mi, tată, care a fost treaba lui Iosif?  
Era tâmplar.”  

„Și Maria, a lucrat?”  

"Nu, ea a avut grijă de micul Isus."  
„Atunci de ce era Pruncul Isus în iesle?” (Cedric, 6)  

Când i-am întrebat pe studenții mei ce înseamnă un 
glans, nu aveam nicio idee ce mi-ar spune Yohan:  

"O ghindă este o persoană care nu avansează când se 
află în mașină."   (Yohan 7 ani)  

Mama: „Manon, dacă nu asculți, îl voi ruga pe Moș 
Crăciun să-ți aducă urechi noi în loc de jucării.”  

Spune: „Cere-i lui Dumnezeu să se roage”.  (Manon 4 
ani)  

Bunica a murit și toată lumea e tristă.  

Claire se duce la bunicul ei cu un zâmbet mare și 
spune:  

"Noroc pentru tine!  Ești atât de bătrân încât vei muri 
curând și vei fi primul care o va vedea din nou. –Claire 5  

„Unde eram când nu m-am născut?” Paul a întrebat-o 
pe mama lui.  

Ai fost în burta mea.  
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„Și unde eram eu înainte de a fi în pântecele tău?”  

"Ei bine, ai fost în capul meu."  

„Și încă mai poți să te gândești?” (Paul 4)  

„Te rog, mamă, vreau o soră mai mică.  

"Dar, dragă, tata nu vrea acum."  

Trebuie doar să-l surprindem... „ (Doriane 6)  

 Când îi explic lui Adam că vacile dau lapte și carne, el 
întreabă:    

- Și cartofii prăjiți?" (Pierre 3 ani)  

Guillaume îi spune tatălui său:  

"Tata, când voi crește mare, vreau să arăt ca tine, dar cu 
mușchi." (Guillaume 3 ani)  

 Mama:  „Du-te și spală-te pe dinți, sunt murdari.”  

Ieremia:  „Dar eu mănânc numai lucruri curate! (Ieremia 
4 ani)  
  

În timpul unei hotărâri de divorț, cuplul se ceartă asupra 
custodiei singurului fiu.  Mama, foarte mișcată, se 
apără:  

"Onoarea ta... Acest copil a fost conceput în mine... 
Acest copil a ieșit din pântecele meu.  Așa că merit să o 
păstrez! „  

Judecătorul, la fel de mișcat și aproape convins, lasă 
viitorul ex-soț să vorbească...   
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El își folosește latura pragmatică:   

"Onoarea ta, tot ce trebuie să întreb este , atunci când 
îmi pun moneda într-un slot într-un aparat de vending, 
poate care iese, este a mea sau mașina?"  

  

Donald TRUMP face o declarație   în Israel.  În timp ce 
se afla în Ierusalim, a murit de un atac de 
cord.  Israelienii  spun diplomaților  americani care îl 
însoțesc:  

„Poți să-l aduci acasă pentru 50.000 de dolari sau să-l 
îngropi aici pentru 100 de dolari.”  

 Diplomații americani discută  despre asta în privat 
pentru câteva minute.  Ei spun israelienilor că vor să-l 
aducă pe Donald acasă.  

 Israelienii întreabă:  

De ce vrei să cheltui $50.000 de dolari pentru a-l 
repatria, când cu doar $100 de dolari ar putea fi îngropat 
aici, în Țara Sfântă? „  

Diplomații americani au răspuns:  

Odată, un om a murit aici, a fost îngropat aici și trei zile 
mai târziu a înviat!  

Nu ne putem asuma un astfel de risc!!!”  

 *) Glume franțuzești în traducere. 

NR. Nu strică să gustăm și bancurile altora ! 
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Soţia mea susţine că e mai bine să consumi legumele crude. 
. 

– Nici a mea nu ştie să gătească. 
 
Soţia mea iubeşte cultura. Dimineaţa face circ şi seara teatru. 

 
Dacă vecinii vă deranjează cu muzica până la trei dimineaţa, sunaţi la uşa lor 
pe la cinci şi spuneţi-le că v-a plăcut. 

 
Aspir la o viaţă mai bună. Deocamdată aspir în hol şi urmează sufrageria. 

 
Munca în România este locul unde câştigi... stresuri, ticuri nervoase, dureri 
de cap iar la sfârşit de lună câştigi şi ceva bani pentru tratament. 

 
Oamenii inteligenţi sunt minoritari, iar democraţia se bazează pe dorinţa 
majorităţii. 

 
După 20 de ani se întâlnesc doi foşti colegi de Politehnică. 
Cu ce te mai ocupi, Nae? 
Lucrez la SRI. 
Spune-mi ceva interesant. 
Despre mine sau despre tine? 

 
După 40 de ani viaţa devine roză: artroză, scleroză, nevroză, osteoporoză,... 

 
Mi-am pierdut încrederea în femei încă de când mama îmi spunea: Vino că 
nu-ţi fac nimic. 

 
Ce înseamnă o educaţie bună? 
Este capacitatea de a suporta educaţia proastă a altora. 

 
Fetele se machează, se dau cu creme, parfumuri, îşi aşează părul în cel mai 
mic detaliu. Băieţii se uită la ele şi zic: 
Ce fund mişto! 

 
Bună ziua! Doresc să-mi fac un tatuaj. Doare? 
Depinde de zonă. 
Păi... sunt din Oltenia. 
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I-am zis şefului că nu putem trăi două persoane cu salariul ăsta. 
Şi ce-a zis? 
Să divorţez. 

 
Ştiţi ce ar spune soacra dacă ar ajunge pe Lună? 
Exact cum mă aşteptam. Praful de două degete. 

 
Dacă nu aveam presă şi televiziune, habar nu aveam de Covid 19. Am fi stat 
sănătoşi ca proştii. 

 
Numai în limba română poate fi întâlnit un asemenea grad de rudenie: 
O mamă de bătaie, soră cu moartea. 

 
Iubito, în seara asta trec să te iau. Când auzi un claxon, cobori. 
Uauu! Ai maşină. 
Nu, am claxon. 

 
Nu te impancienta dacă nu ai somn când te culci, îţi va fi când te trezeşti! 

 
Eram atât de nervoasă că am început scandalul fără el. 

 
Înainte de Facebook numai familia ta ştia că eşti prost. 

 
După două ore de condus cu o femeie la volan, GPS-ul a întrebat: Unde 
suntem femeie? 

 
Turistul într-un sat din Ardeal: – Auzi bade, în satul ăsta, unde fierbeți voi 
palincă? – Dapăi, domnule dragă, vezi dumneata biserica aia? – Da. – No, 
numa acolo nu! 

 
– 112 ?Pompierii? Arde, arde! Veniți repede! strigă o blondă la telefon. – Și 

cum ajungem la locul incendiului? – Nu mai aveți mașinile alea mari și roșii? 
 
Nevastă-mea a dat azi examenul de conducere. A luat 8 din 10. Ceilalţi doi 
au reuşit să sară din faţa maşinii şi să se salveze. 

 
Nevastă, ieri aveai nervi. Ţi-au trecut? 
Da, dar astăzi am alţii. 

 
De mic mi-a plăcut şcoala. Era o construcţie foarte frumoasă cu o curte 
superbă pe unde mă alerga tata când ieşea de la şedinţa cu părinţii. 

 
Ce limbi străine învăţaţi voi la şcoală? 
Engleza, franceza, chimia şi matematica. 
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Ah, iubito, dacă aş putea te-aş cere de nevastă. 
Şi cine te opreşte? 
Nevastă-mea. 

 
Bună ziua! Aş dori pantofii aceia. 
Spuneţi-mi numărul. 
0720456788 
Numărul pantofilor. 
Doi. 
Colega! Vino tu şi serveşte pe doamna blondă. 

 
Sărac: când ţi-a rămas prea multă lună la sfârşitul banilor. 

 
Soţia e obligată să-i dea de mâncare soţului, deoarece conform Tratatului de 
la Geneva orice prizonier are dreptul la o masă caldă. 

 
Einstein despre durerea de cap la femei: este RELATIVĂ, într-un pat le 
doare, în altul, nu. 

 
Bărbaţii ar minţi mai puţin dacă femeile n-ar pune aşa de multe întrebări. 

 
Dragul meu, ce preferi, o femeie frumoasă sau una inteligentă? 
Nici una, nici alta, ştii că eu doar pe tine te iubesc. 
  

    
 

 

 

 

Clic pentru cuprins 
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                                                     GLOBALIZARE  
Curtoazia Corina Firuță 
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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)  

 

             Liliac. pps 24 pag 

             Sagrada familia .pps 57 pag 

             Peșterile Luray din Stellina .pps 26 pag 

             Geografia femeii. word 4pag 
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             Foto amestecate . pps 26 pag 

             Gangele . pps 56 pag 

             Elysee cancan. mp4 0,48 min 
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             GUINESS BOOK . pps 23 pag 
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https://docs.google.com/presentation/d/1z8cdIQdqHru9gi9lr-X6IwJ1vsWtAk8Gzvg9RowPDdw/edit?usp=share_link
https://docs.google.com/document/d/1UaTxFl-zBtVf9tRag-263XCL5OYkIdmo7T5QgUvXMDQ/edit?usp=share_link
https://docs.google.com/presentation/d/1b4ajPZH_uWBtUd4QrAD_fuUQ--gmYv3ipResDMN-SVU/edit?usp=share_link
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https://docs.google.com/presentation/d/1Caxnf6PLZnyOCx4nrL3TDPcbd2Q0ws5hGJA8zWBf-mI/edit?usp=share_link


       *) Deosebit de interesant. Textele în limba franceză, nu
putut fi traduse obiectul, fiind parolat. 
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AI pe limba noastră….. 

COLȚ  DE GÂND 

  Islanda... 

 Știați că ….. Foarte interesant! 

CO2 și încălzirea globală…. 

 Bacalaureatul in China ! 
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