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

Sursa : MECANICII’61, Anul 16, # 169, noembrie 2020 EE      Radu GRUIA                                                

        Pandemia…continuă să fie un subiect care tinde să devină o problemă din ce în ce 
mai complexă,  afectând viața noastră cea de toate zilele ! A depășit - zic eu – chiar și 
politica ! Cel puțin așa este percepută la nivelul maselor de oameni de pe tot globul ! 
Bineînțeles că motivul este lesne de formulat : este afectat direct, în premieră exclusivă, 
nu numai nivelul de trai ( care de regulă implică mediul economic) dar însăși  , dreptul 
fundamental la viață liberă și independentă  al fiecărui membru al societății civile, oriunde 
s-ar afla acesta!

Iată dece pot să-mi pun, împreună probabil cu mulți alții, o întrebare firească și anume: 
oare cum o fi apărut cu adevărat acest eveniment pentru care s-a împrumutat  un termen 
cu specif medical,care să poată deveni viral rapid în mas-media și anume  pandemie ! 
Desigur, chiar la apariția evenimentului, s-a furnizat o explicație : în Wuxan China, oamenii 
s-au îmbonăvit ca urmare a consumului  de carne de …Liliac ! Asta ar presupune că la un
moment dat, virusul liliecilor a suferit o mutație care a determinat contaminarea
oamenilor.Ori acest fapt (nedemonstrat) nu poate fi concludent , consumul fiind tradițional.

Ulterior au fost formulate și dezbătute un număr considerabil de ipoteze ,fără a se ajunge 
la un rezultat general acceptat. Evoluția curentă a evenimentului a devenit deosebit de 
complexă, la scară planetară. 
 În prezent putem aprecia că se conturează două mari fragmente sociale implicate: 
autorități VS populație : autoritățile gestioneză discreționar situațiile de criză , iar 
populația suportă consecințele măsurilor restrictive impuse , urmare a evoluției pandemiei. 
Această stare de fapte se manifestă pe întreaga planetă ! Oare dece ? 
Nu cred că se poate răspunde documentat la acestă întrebare. Dar se poate  specula ! 
      Iata o speculatie inspirata de manifestarea  planetara a fenomenului la care ne referim. 

o Pe planeta au functiunat din totdeauna Organizatii Profund Conspirate care, de multe 
ori au scris istorie (fara a se deconspira). De fapt ele isi continua activitatea si astazi. 
Evident numele si numarul lor sunt si vor ramane necunoscute. O exceptie este numele 
celor care functioneaza in cadrul structurilor de conducere ale  Statelor nationale,(de 
exemplu CIA,MI6,Mossad,BND, etc). Numarul si actitatea lor raman profund conspirate. 

o Pe de alta parte, avandu-se in vedere amploarea, complexitatea si rapiditatatea de disemi-
nare  nespecifica unei astfel de eveniment, devine rezonabil  dubiul referitor la originea 
sa :  este natural sau creat  de catre o entitate interesata ? 

o Acceptand ca este o creatie, punerea sa în aplicare ar necsita eforturi  si resurse care 
depasesc capacitatea de actiune a  majoritatii statelor lumii. Dar oficial nu recunoaste 
nimeni ,nimic.! Aici intervine conspiratia : daca s-ar presupune ca intreaga poveste este 
opera unui OPC, totul devine  posibil , explicabil.Cu o singura exceptie : numele  entitatii ! 

o Care nu se va afla niciodata ! Dar se poate prezuma. Capacitatea de a concepe, organiza si 
desfasura un plan de o asemnea anvergura  depasaste considerabil pe acea a principalelor 
state angajate in cursa pentru suprematia mondiala.Si atunci ? 
Simplu : Entitatea(tile) detinatoare(ele)    unor asemenea capacitati ,are(u) toate sansele 
sa fie raspunsul la intrebare formulata mai sus! 
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o Dece ? Pentru ca  intrega desfasurare a pandemiei, de la aparitia asa zisului virus, (care 
de fapt nu este virus) pana la modul de diseminare si control pun cu pregnanta in 
evidennta resurse dublate de capacitate militara de interventie neconditionata pe intreg 
teritoriul planetei. 

o Mai ramane un singur aspect de prezumat : motivul ! Acesta a existat si continua sa 
existe : conflictul peren pentru dobandirea  SUPREMATIEI MONDIALE ! 

? 

Click pentru cuprins 



4  Foaie  de suflet lunară a Asociaţiei “Promoţia ’61 MECANICĂ” 

Sursa : MECANICII’61, Anul 16, # 169, noembrie 2020 EE         Artemiu VANCA  

      La sfârşitul lunii trecute mi-a telefonat o colegă, fată bună de altminteri, ca să mă 
ia la rost, aproximativ în următorii termeni: „De ce scrii despre pandemie? N-ai altă 
treabă? Publică mai bine nişte poezii. Ce scrii tu, aflăm de la televizor.” Mi-a sărit 
muştarul. M-am răstit la ea  şi am întrebat-o dacă a citit tot ce am scris. Mi-a răspuns 
că a citit doar un articol şi jumătate. Dacă ar fi citit tot şi-ar fi dat seama că pe lângă 
cifrele oficiale mai semnificative pe care le redau în articole îmi spun şi punctul meu 
de vedere, pledez pentru respectarea recomandărilor oficiale care ni se fac, condamn 
pe cei care, din ignoranţă sau fiindcă sunt manipulaţi,  îndeamnă, direct sau indirect, la 
încălcarea lor şi descriu cele mai semnificative trăiri ale mele din această perioadă. 
Într-un fel, ceea ce scriu va rămâne un document despre evenimentele prin care trecem 
acum. 

Am sunat un alt fost coleg, care ştiu că citeşte „Foaia”, i-am povestit despre reacţia 
colegei noastre şi l-am întrebat dacă consideră şi el că 
n-ar trebui să mai scriu pe tema asta.   M-a sfătuit să nu
iau în considerare spusele ei şi să scriu în continuare,
ceea ce şi fac. Totuşi, aş fi curios să cunosc şi alte
puncte de vedere.

2.10.2020 
Veste bombă: Donald Trump şi soţia sa au fost 

depistaţi pozitivi la testul de coronavirus! Sunt 
amândoi în  izolare,  la Casa Albă. Să ne amintim că la 
începutul pandemiei el a negat existenţa virusului, mai 
târziu l-a bagatelizat, iar, în final, l-a acceptat pentru că 

n-a avut încotro, de vreme ce în ţara s-a este cea mai lovită de pandemie de pe
mapamond. Ce demonstrează asta? Demonstrează că virusul nu iartă pe nimeni şi că
loveşte, probabil cu satisfacţie, în cei ce l-au negat sau subapreciat. Atenţie negaţionişti,
conspiraţionişti şi cei care minalizaţi pericolul coronavirusului şi invitaţi la nepurtarea
măştii, vi s-ar putea întâmpla şi vouă!
Situaţia de ieri în SUA:
• Infectaţi:          47.383 
• Decedaţi:              920 
• Total infectaţi:    7.493.671
• Total decedaţi:       212.660

JURNAL DE 
PANDEMIE 8 

(octombrie) 
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Merită menţionat că numărul celor decedaţi din cauza pandemiei în SUA 
depăşeşte numărul morţilor americani din Primul Război Mondial (116.500). Sper să 
nu-l depăşească şi pe cel din Al Doilea Război Mondial (aproximativ 300.000) 

În ţara noastră, numărul infecţiilor din şcoli a devenit alarmant. Tot mai multe 
şcoli trec la scenariul roşu (predarea online). Au început cursurile şi în învăţământul 
superior. Din lipsă de condiţii pentru a asigura izolarea, majoritatea universităţilor îşi 
ţin cursurile online. 

3.10.2020 
A murit,  la 30 septembrie, Ioan Avram, care ne-a fost multora dintre noi ministru. 

Se înmormântează azi, la Cimitirul Bellu Ortodox din Bucureşti. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace! 

 În ziua morţii lui, a apărut cartea  intitulată „Mărturisiri. O viaţă trăită în 
industrie”. Am cumpărat-o de la Librăria AGIR (Asociaţia Generală a Inginerilor din 
România). Am citit-o cu mare interes.  

Azi s-a înregistrat un alt record negativ: 583 de cazuri de COVID 19 la terapie 
intensivă). În unele spitalele COVID, nu mai sunt locuri la ATI. Mai rău nu se putea! 
(N.B. În continuare, toate recordurile negative vor fi colorate în roşu, pentru ca 
aruncând o privire peste articol să vă „sară în ochi” evoluţia pandemiei) 

Donald Trump a fost transportat la spital,  e sub tratament, nerestabilit încă 
complet,  dar  foarte dornic să-l părăsească ca să-şi continuie campania electorală 
pentru alegerile prezidenţiale. Îşi doreşte cu disperare al doilea mandat. 

6.10.2020 
În timp ce numărul infectărilor se păstrează în jurul a 2000, numărul cazurilor de 

la ATI: 608 Un record negativ s-a înregistrat şi la decese: 73 
Donald Trump a fost externat. Bucureştiul continuă să fie localitatea din ţară cu 

cele mai multe infectări. Ieri au fost 407 cazuri. 
Numărul infectărilor e aproape 3000 (2958) (dintre care în Bucureşti peste 500), 

ATI 612, decese 82. Recorduri negative pe toată linia! În spitale sunt 7424 de bolnavi 
de COVID 19. În tot mai multe dintre ele nu mai sunt locuri. Doamne, unde vom 
ajunge! 
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În condiţiile de mai sus, o judecătoare din 
Neamţ, o cheamă Carmen Elena Chirilă, 
refuză să poarte mască în incinta de judecată, 
susţinând că portul ei e o „îngrădire a accesului 
la justiţie” deoarece masca „are aspect de 
botniţă” Tipa „a devenit celebră după ce a 
concurat singură de două ori la postul de 
preşedinte  al Judecătoriei Bicaz, dar de 
ambele dăţi a obţinut la testul psihologic, 
calificativul „nerecomandabil”, citesc în ziarul 
„Adevărul” de azi. Prin urmare e ţicnită cu 
acte. Numai dacă eşti aşa ceva nu vezi care este 
rostul măştii de protecţie şi nu eşti de acord cu 
ea. 

S-a revenit la unele restricţii: se reînchid restaurantele, barurile şi cluburile de
noapte; se  suspendă spectacolele de teatru film, operă etc. 

8.08.2020 
Alt record negativ: 3130 infectări. Din ce în ce mai rău! 
Am vizitat Muzeul Copiilor deschis în Bucureşti,  apropierea casei mele, luna 

trecută. Muzeul are secţiuni de multimedia, revoluţii ştiinţifice, astronomie, istorie şi 
geografie, fizică şi chimie, spaţiul cosmic, biologie, spectacole, gastronomie. Eu am 
văzut acolo,  pentru prima oară la lucru, o imprimantă 3D. 

12.10.2020 
Azi, 3517 infectări, 629 de cazuri la ATI 
 Bucureştiul e pe cale să intre în carantină. Numărul  cazurilor de infectare la o 

mie de locuitori ai capitalei se apropie de 3.  Când ies în cartier, tot mai multe 
ambulanţe mă asurzesc cu sirenele lor, dovadă că tot mai multe persoane se infectează 
şi trebuie transportate la spitale. În această situaţie, azi, în Piaţa Universităţii, a avut loc 
o manifestaţie a câtorva sute de cetăţeni inconştienţi care au clamat împotriva
restricţiilor impuse de autorităţi pentru a împiedeca răspândirea virusului. Sunt
revoltaţi pentru că ei ar vrea să se sinucidă şi Guvernul nu-i lasă.

Biserica Ortodoxă e revoltată pentru că autorităţile locale din Iaşi au interzis 
accesul celor din afara capitalei Moldovei în Catedrala Metropolitană, pentru a pupa 
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moaştele Sfintei Parascheva. Mulţi credincioşi  din ţară, veniţi la Iaşi, protestează în 
faţa catedralei, unul lână altul, fără măşti, pentru că nu sunt admişi în catedrală. Datorită 
numărului mare de infectări, Iaşul e pragul impunerii carantinei în oraş, iar unii oameni 
nu vor să înţeleagă asta. 

Autorităţile stau pe gânduri dacă sa aprobe sau nu pelerinajul la moaştele 
Sfântului Dimitrie cel Nou (Basarabov), aflate în Biserica Patriarhală din Bucureşti. 

13.102020 
Trei recorduri negative noi, în ultimele 24 de ore: 4016 infectări, 686 de infectaţi 

la ATI, 66 de morţi.  Indicele de infectare în Bucureşti, 2,86. 

17.10.2018 
Pandemia şi statul mai mult în casă au făcut să-mi 

crească numărul lecturilor. Am terminat de citit cartea 
„Creionul de tâmplărie” de Mircea Cărtărescu. A fost 
un prilej să mă conving, încă odată, că autorul ei este pe 
lângă un scriitor foarte bun şi  un intelectual sclipitor, 
foarte bine ancorat în literatura română şi în realitatea 
noastră de toate zilele. A fost o delectare lectura ei! 

18.10.2020 
Numărul infectărilor a continuat să crească. A 

depăşit cifra de 4000, iar numărul cazurilor ATI a 
depăşit cifra de 700. Bucurştiul a continuat să fie pe 
primul loc în ţară privind numărul de infectări, iar 
astăzi, s-a atins rata de infectare de 3, la 1000 de 
locuitori. Capitala urmează să intre în scenariul roşu: 
toate şcolile vor funcţiona online, restaurantele şi 
cluburile vor fi închise, portul măştii va deveni 

obligatorie în toate spaţiile deschise, asimtomaticii şi cei cu simtome uşoare for fi trataţi 
la domiciliu de către medicii de familie.. 

A crescut numărul tinerilor care n-au luat în 
considerare recomandările medicilor şi au început să se 
infecteze.  Ei, pentru că nu iau în considerare primele 
simptome, ajung cu întârziere în spitale şi medicii nu 
prea au ce le face. Eu, văzând efectele pozitive ale 
purtării măştii peste tot acolo unde ea a devenit  general 
obligatorie (la noi în judeţul Argeş), am început, de 
câteva zile,  să o port permanent şi în spaţiile deschise 
şi nu mi se mai pare deloc greu s-o suport. În dimineţile 
şi serile răcoroase ţine şi de cald. 
În figura din stânga se pot vedea clar efectele purtării 
măştii şi a distanţării fizice. 
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20.10.2020 
Bucureştiul a devenit zonă roşie. S-au luat măsurile preconizate . 99% din 

Bucureşteni poartă mască pe stradă. Există câţiva idioţi care sfidează măsura. 

Dan Teodorescu, solistul trupei Taxi, le-a dedicat o poezie tuturor celor care nu 
vor să poarte mască de protecţie împotriva virusului SARS-CoV-2.  

"Eşti deştept şi ştii că nu-i nicio pandemie; 
Morţii sunt făcuţi din pix, la mişto, se ştie. 
Dar problema e că nu-s toţi deştepţi ca tine. 
Ţara e plină de proşti (foarte proşti) ca mine. 
De-asta te rugăm, în cor, să porţi şi tu mască. 
Ce să-i faci, atâta poate mintea noastră flască. 
Dar dacă tot eşti deştept, hai, mă, fii şi bun! 
Mai ales că nu e mult până la Crăciun. 
Fă o faptă bună, pentru proşti, de sărbători: 
Poartă mască! Îţi vom fi recunoscători. 
De vei fi privit, de un alt deştept, cu silă, 
Zi-i că te-a rugat un prost şi că ţi-a fost milă. 
Nu-ncerca să ne explici, că e inutil; 
Suntem proşti; nu merge nici direct, nici subtil. 
Nu te mai certa cu noi, că te afectează. 
Pân' la urmă, ştii cum e: cel deştept cedează" 

Versurile cântăreţului vin după ce solistul Dan Bittman a făcut declaraţii 
controversate privind pandemia de COVID-19,  suspendarea spectacolelor, închiderea 
restaurantelor, portul măştii, distanţarea şi statisticile privind pandemia.  
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 La ATI nu mai sunt locuri în tot mai multe spitale COVID din ţară. Medicii vor 
fi siliţi să aleagă pe cine salvează. România este pe locul doi în Europa privind rata 
mortalităţii de COVID 19. Pe locul I este Cehia. 

22.10.2020 
Noi recorduri negative în ultimele 24 de ore: numărul de infectări 4902, numărul 

morţilor 98, iar la ATI sunt 778 de pacienţi cu COVID. Tot mai multe localităţi din 
ţară depăşesc indicele de infectare de 3 la mia de locuitori şi devin zone roşii. 

Numărul de paruri la ATI din ţară este de doar 1018, dintre care 981 pentru adulţi, 
67 pentru copii. Autorităţile se dau peste cap să-l crească. Se pun la dispoziţia celor 
infectaţi paturi în spitalele non COVID, măsură criticată de o parte din personalul 
medical, deoarece măsura este în detrimentul bolnavilor ne infectaţi care au nevoie de 
terapie intensivă şi se creează pericolul de infectare al acestor spitale. E criză şi de 
specialişti în ATI -avem doar 1800 şi avem  nevoie de 3000 – şi de medici în general. 
Foarte multe cadre medicale s-au îmbolnăvit, au murit sau, de frică, s-au pensionat. 
România a început să sufere foarte tare din cauza medicilor plecaţi din ţară. Aceştia ar 
trebui să aibă probleme de conştiinţă. 

23.10.2020 
S-a depăşit graniţa de 5000 de infectaţi în 24 de ore. A murit primul pacient

infectat  cu noul coronavirus, care n-a avut loc la ATI. 
Depistarea a tot mai multe cazuri de infectare se datorează creşterii numărului de 

testări zilnice, care a atins cifra de 30.000. 
Recrudescenţa pandemiei se înregistrează în majoritatea ţărilor europene, în 

special în cele care au fost puternic atinse de primul val al ei: Italia, Germania, Franţa, 
Spania, Marea Britanie şi încă câteva. Virusul nu ţine seama de frontiere sau nivel de 
civilizaţie: pare de neoprit. Cu toate acestea, mii de indivizi din aceste ţări se revoltă 
huliganic împotriva măsurilor luate de autorităţile lor pentru stăvilirea răspândirii 
pandemiei. Nici idioţenia nu are graniţe! 
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25.10.2020 
Record de pacienţi la ATI: 828. Criză mare de locuri. Spitalele cad în genunchi 

unul câte unul. Există temerea că în cursul lunii noiembrie sistemul de sănătate va 
colapsa. 

Pelerinajul la moaştele Sf. Dimitrie s-a autorizat doar pentru bucureşteni. Azi, în 
prima zi,  s-a desfăşurat cu respectarea regulilor sanitare. N-au avut loc incidente. 
Numărul judeţelor declarate zonă roşie a ajuns la 5. Numărul persoanelor infectate care 
se tratează la domiciliu este de 26.000. 

27.10.2020 
Record negativ absolut la numărul de morţi în 24 de ore: 104. 
Au fost mai multe încercări de a explica de ce în România mor atât de mulţi 

oameni. Mi s-a părut plauzibilă cea care suţine că asta se întâmplă din cauză că 
majoritate românilor suferă de una sau mai multe boli. Cu alte cuvinte, se moare din 
cauza comorbidităţilor. Suntem o naţiune de bolnavi. Nici sistemul nostru de sănătate 
nu este la nivelul necesar. 

Doctorul Alexandru Rafila s-a înscris în PSD şi va candida din partea acestuia la 
alegerile parlamentare din decembrie. Personal îl consider a fi un om integru şi sper să 
sădească în interiorul acestui partid o atitudine corectă faţă de pandemie. 

28.10.2020 
Mi-am reluat participarea la şedinţele online a Cenaclului Literar AntiM. Azi am 

trimis un capitol din „Uranus”, romanul la care lucrez. Am primit câteva aprecieri pozitive. 
Alte recorduri negative, în ultimele 24 de ore: 107persoane  decedate, 861  la ATI, 

5343 infectaţi, dar şi   două recorduri pozitive: 36.800 de teste efectuate şi 4.225 de 
persoane vindecate. S-a autorizat o metodă de testare rapidă. 

Se anunţă că la sfârşitul lui decembrie am putea avea, distribuit de UE, primul 
vaccin anti coronavirus. Sunt în lucru şi aflate în faze avansate mai mult de zece 
vaccinuri în mai multe ţări. Pentru nici un alt medicament n-a fost o mobilizare mai 
mare pentru obţinerea lui şi nici pentru unul nu s-a cheltuit atât de mult! E şi acesta un 
argument menit să închidă gura negaţioniştilor. Nu s-ar fi făcut un efort atât de mare, 
din prostie. 

A luat sfârşit pelerinajul la moaştele Sf. Dimitrie cel Nou. A decurs în bune 
condiţii. Patriarhul Daniel, în predica sa, a precizat că în octombrie  1989, regimul 
comunist a interzis închinarea la moaştele Sfântului şi, drept consecinţă, în decembrie 
a acelaşi an a căzut. Am aflat, în sfârşit, care a fost cauza dărâmării acestui regim: 
răzbunarea Sfântului Dimitrie. M-am crucit când am auzit asta! 

Guvernul francez, 28 octombrie: ”Virusul explodează în Europa. Nu mai este o 
creștere exponențială, este un foc de artificii!” Cu alte cuvinte, se propagă spectaculos 
şi fără nici o regulă. 
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29.10 2020 
Noi recorduri negative: 6481 de infectări în ţară din care 1129 în Bucureşti. 
Tot mai mulţi medici cer înăsprirea restricţiilor, iar unii dintre ei cer, explicit, un 

lockdown de cel puţin două săptămâni pentru a nu sufoca spitalele. Guvernanţii ezită 
să ia această măsură, ceea ce ar putea să ne coste foarte mult atât pe noi, populaţia, cât 
şi pe ei.  

30.10.2020 
Recordul zilei: 6546 de infectări, 917 cazuri la ATI. 9 judeţe, plus Bucureştiul, 

sunt zone roşii (au depăşit rata de incidenţă de trei infectări la o mie de locuitori). 

31.10 2020 
Record negativ: 923 de cazuri la ATI 
Date complete pentru ultima zi din lună pentru ţara noastră: 

• Infectări totale                                               241.339 
• Cazuri noi de infectare (ultimele 24 ore)   5.753 
• Total decese     6.968 
• Decedaţi în ultimele 24 de ore        101 
• Total vindecaţi 172.513 
• Cazuri active   61.858 
• Cazuri grave (la ATI)        923 

Situaţia privind cazurile confirmate de infecţii şi decese, în ultimele 24 de ore, din 
câteva ţări europene: 

• Italia:                31.079 infecţii                   99 decese. 
• Spania:             25.595 infecţii                 239 decese. 
• Germania:        19.059 infecţii                 103 decese 
• Franța:              49.215 infecţii                  545 decese 
• Marea Britanie 23.065 infecţii                  280 decese 
• Elveţia                9.169 infecţii                    51 decese 
• Belgia               23.921 infectări                138 decese 
• Austria                5.243 infecţii                    15 decese        

  Nu stăm noi cel mai prost, dar asta nu ar trebui să ne consoleze. 
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Sursa : MECANICII’61, Anul 16, # 169, noembrie 2020 EE      CorinaFiruță  

Oameni frumoși. Constantin Speteanu 
Cândva, în ultimul an de liceu, fratele meu Mircea, care cânta la chitară,  a 
făcut o mică formație cu un prieten Șerban (Șibi) și sora lui, Nely. Au ajuns 
destul de avansați cu mica lor formație, au fost imprimați și la radio. Amândoi 
băieții au urmat Politehnica, nu s-au mai ocupat de muzică dar au rămas 
prieteni. Șibi s-a însurat și l-a avut pe Horia, Mircea s-a însurat și a avut-o pe 
Simona. Copiii au crescut și ei ca prieteni. Când Horia a terminat Politehnica a 
apelat la mine ca să rămână în București. Eu l-am recomandat șefilor mei care 
l-au angajat la lotul turbine din șantierul termocentralei București Vest, unde s-
a descurcat foarte bine.
Am încercat să vă spun cât mai pe scurt această istorie, căci abia acum începe
povestea mea. Începe cu nunta lui Horia, care a avut loc în anul 1992, într-o
biserică din Giulești. Această biseică este o copie la jumătate a celebrei
catedrale din Timișoara și are o audiție cu totul deosebită. La nuntă am fost
invitată și eu. Ziua aceea rămâne de neuitat pentru mine, pentru că am fost
fascinată cu totul de corul dirijat de bunicul lui Horia, Constantin Speteanu.
Fiind născut în 1911, bunicul avea atunci 81 de ani. A mai trăit încă 16 ani și a
dirijat până la sfârșitul vieții coruri bisericești.
Fac aici o mică paranteză ca să vă spun câte ceva despre viața personajului
meu. Și-a făcut studiile de drept la Charlottenburg, era  avocat dar regimul
popular l-a eliminat în 1948 din barou pentru anumite simpatii exprimate.
Pentru că urmase și studii muzicale s-a mulțumit să se ocupe de formații
muncitorești iar din 1960 de coruri bisericești. A scris o celebră teorie de
impostație în canto, binecunoscută între cântăreții de muzică de operă. Despre
asta mi-a vorbit domnul Emil Iurașcu, pe care-l văzusem pe scenă în rolul
Rigoletto, dar pe care l-am cunoscut în corul domnului Speteanu.
Noi ne-am înființat editura în 1994. În 1996 am avut ideea să imprimăm un disc
cu muzică bisericească. Domnul Speteanu a fost foarte cooperant. Era un om
blând, cu multă răbdare, mereu pus pe glume, dar pretențios cu calitatea
imprimărilor pe care le realizam. Am stat de multe ori de vorbă cu el despre
viață, despre nereușite și împliniri. Discul l-am imprimat în studioul
binecunoscutului Adrian Ordean. După ce moda cu discurile a dispărut, am
imprimat o casetă.
În 1997 am tipărit albumul Biserici și mănăstiri din România și  în anul următor
am făcut un CD-carte cu sonor de cântecele religioase. La vizita Papei Ioan

   Rubrica Corinei 
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Paul al II-lea în România, în 1999, Patriarhia a cumpărat 100 de albume și 100 
CD-uri pe care le-a oferit echipei care l-a însoțit pe Sfântul Părinte.
Așa cum se vede, colaborarea cu bătrânul - veșnic tânăr Constantin Speteanu
a durat ceva vreme. În corul lui erau oameni cu studii muzicale, cu voci
minunate. Era și Nely, fiica lui, ba chiar și Horia, dar mai ales baritonul Emil
Iurașcu sau basul a cărui tonalitate înfiora de emoție. Am avut privilegiul să fiu
între ei de câteva ori, în balconul bisericilor, la slujbe. Uneori, în ajunul
Crăciunului sau al Paștelui, pun in calculator CD-ul și închizând ochii mă las
purtată de amintiri.
Aceia dintre voi, dragi colegi, care doresc să asculte aceste cântece religioase,
pot să-mi ceară un CD, pe care vi-l pot oferi cu drag.

De necrezut – vișini înfloriți duminică 18 octombrie 2020! Eu n-am mai văzut 
așa ceva în ultimii 80 de ani!!! Dar astă primăvară peste flori a dat un îngheț și 
pomișorii din imagine! 
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Sursa : MECANICII’61, Anul 16, # 169, noiembrie 2020 EE                       Radu Mihalcea 

Sursa : MECANICII’61, Anul 16, # 169, noembrie 2020 EE    Radu Mihalcea  

Dragii mei, 
Tatal meu a fost ofiter in marina militara si in perioada respectiva era comandant al artileriei de pe distrugatorul 
Marasesti...Lui i-a placut foarte mult sa scrie si a publicat in 1942 acest articol care acum a fost preluat de dna Mariana 
Iancu Devino si republicat in ziarul Adevarul din 30/10/2020! Nu este o treaba extraordinara? De atunci au trecut 78 ani!
In ziua cand a avut loc aceasta batalie navala eu tocmai implineam varsta de ...1 an! Formidabil! 

Sursa actuală 
Căpitanul Nicolae Mihalcea a descris în revista „Gânduri de la mare“, publicaţie apărută în anul 1942, cum s-a 
desfăşurat lupta de la 26 iunie 1941 între navele noastre şi distrugătoarele sovietice care au venit să atace litoralul în cel 
de-al Doilea Război Mondial.

Misterele scufundării distrugătorului Moskva în 
Marea Neagră: lovit de….? 

În vara anului 1942, sovieticii şi-au trimis elitele flotei şi ale aerului pentru a ataca litoralul 
românesc, sperând că vor avea astfel libertatea de manevră pe toată întinderea Mării Negre 
pe perioada războiului. Litoralul era apărat de distrugătoarele „Regina Maria“, „Mărăşti“, 
„Regele Ferdinand“ şi „Mărăşeşti“, care se aflau în patrulare.  Oamenii de cart de pe primele 
două nave, aflate în formaţie, au observat navele ruseşti şi, la scurt timp după declanşarea 
bombardamentul de artilerie, distrugătoarele noastre au deschis focul asupra navelor 
ruseşti. 

Unul dintre martori, cpt. Nicolae Mihalcea, a povestit cum a decurs bătălia navală: 

„Zori de zi, la 26 iunie 1941. De patru zile, dela declararea războiului, navele noastre 
patrulau în vederea coastei, hotărâte să respingă încercările inamicului de a ataca 
litoralul.    La bordul distrugătoarelor, tăcere absolută. O alarmă aeriană dată către orele 2 
dimineaţa trezise tot echipajul la posturile de luptă şi marinarii dela piese ascultau acum 
sgomotele avioanelor, ce fuseseră respinse de apărarea Constanţei. 

Un marinar dela postul cel mai ridicat, de observaţie, strigă spre comandă: «Se vede ceva 
la orizont, la tribord, ora două», şi deodată, în direcţia indicată, se îndreaptă binoclurile şi 
aparatele de observare, împreună cu privirile scrutătoare a două sute de 
marinari.   Lămurirea nu este complectă. Prin urma unei nopţi de vară, alungată acum de 
crepuscul, se disting la orizont câteva pete, neconturate, dar detaliile de care aveam nevoe, 
nu se pot obţine încă. Cu toate acestea, comenzile încep să curgă în telefoane: «Armarea 
bateriei! Ţintă la tribord! Ora... Tragere centralizată...» 

Telemetriştii urmăresc încordaţi petele mişcătoare. Inamicul e în drum spre coastă şi cele 
câteva umbre încep să se transforme în nişte coloane negre, înfipte în apă“, a retrăit 
căpitanul dramatismul acelei nopţi care a intrat în istorie. 

 O amintire despre tata 
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Când s-a mai luminat, au înţeles cu cine au de-a face: 

„În locul pădurii de catarge apar două siluete măreţe, asemănătoare distrugătoarelor noastre 
de tipul «Regina Maria». Pe comanda de navigaţie şi cea de artilerie se ştie precis cu cine 
avem de furcă: conducătoarea   de flotilă sovietice, tip Moskva, tonaj 30000, viteză 37 
noduri, 5 tunuri, bătaia 24 km“. 

„Sunt mai tari ca noi, dar nu interesează. Sunt mai tari în greutatea oţelului, în lungimea 
ţevilor şi în puterea maşinilor, dar nu în voinţa de a învinge. Telemetrul anunţă distanţa 
24.500. Un minut mai târziu, cinci sclipiri de foc se observă pe amândouă navele inamice. 
Au tras! Şi noi nu le putem încă ajunge (...) «Atenţie! Foc!» Cinci guri de tun au împroşcat 
deodată oţelul lor spre cutezătorii bolşevici cari veniseră să pângărească hotarele păzite de 
marinarii noştri. La bordul distrugătoarelor, nu mai exista decât oţel. Oţel în suflete, oţel în 
tun“. 

 „Mai tragem o salvă, două... a treia salvă nu mai pleacă. Pe locul unde, în capătul formaţiei 
inamice, a existat temerara Moskowă, s-a ridicat acum un nor de flăcări ce vrea parcă să 
atingă cerul. A fost lovit probabil la camera de muniţii, căci explozia s-a produs ca erupţia 
unui vulcan ce aruncă foc. O sferă imensă de pară roşie, luminând ca un fulger, apoi când 
s-a stins, nu mai era nimic“.    Nici acum nu se ştie dacă distrugătorul „Moskva“, cel
supranumit „Titanicul Mării Negre“ s-a scufundat după ce a fost lovit de artileria românească
sau a fost torpilată de propriul submarin rusesc.

 „Harkov“, distrugătorul care o însoţea, împreună cu alte nave, au făcut cale 
întoarsă.   Epava care se află şi acum în Marea Neagră, este cercetată de o echipă de 
scafandri din Ucraina, Rusia şi România. Mândria flotei ruseşti din al Doilea Război Mondial 
este la o distanţă de 20 de kilometri de ţărm, travers de Tuzla.    
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Sursa : MECANICII’61, Anul 16, # 169, noembrie 2020 EE    Adrian POPA  

  A plecat și SERGIU LIPCAN 
Pe la mijlocul lui septembrie a.c. am primit un telefon din Canada. Era 

Sorin Dinescu, care după convenționalele schimburi de informații,    m-a 
întrebat dacă am aflat cumva că s-ar fi prăpădit Sergiu Lipcan. Aflase ceva – 
dar nu era foarte sigur – de la un fost coleg (probabil ploieștean de- al lor) 
parcă din Germania. I-am promis că o să mă interesez și o să aflu eu ceva. 

Ceeace am și făcut. Am sunat la Hanzi (Farsch) la Mȕnchen, care având 
telefonul „ascultat‟ (de Wiltrud, nevastă-sa), eram sigur că mesajul meu va 
avea succes. Nici ei nu știau nimic la data aceea, dar au luat legătura cu 
soția lui Sergiu (ei locuiau la Ingolstadt, foarte aproape de Mȕnchen) și am 
aflat și noi – prin intermediul bavarezilor – mai multe detalii. 

Sergiu Valentin Lipcan a plecat la Domnul în Sfânta zi de 8 septembrie 
a.c., la numai 6 luni și 12 zile de când devenise octogenar (născut la 2
februarie 1940) după o mai îndelungată suferință, suportată într-un
sanatoriu privat cu îngrijire  și confort pe măsura costurilor ridicate.

Prin dispariția lui Sergiu, promoția noastră (pentru că certamente el 
era al nostru, al Promoției noastre) pierde un intelectual de rasă, un om de 
cultură, format prin educație, dar și autodidact. Născut și crescut într-o 
familie de profesori de liceu, luând lecții de pian și exersând – din plăcere – 
în toată perioada liceului, și-a construit o cultură muzicală, care i-a și 
direcționat viața spre preocupări alese. 

Nu știu cât sânge de Lipcan o uda rădăcinile arborelui genealogic al lui 
Sergiu (după spusele lui, nimeni din rudele sale apropiate din ascendență 
nu aveau trăsături asiatice, mongoloide), dar cu certitudine era un 
basarabean get-beget. Dintre naționalitățile conlocuitoare (pe care le 
enumeră undeva) Sergiu Lipcan avea la maturitate trăsăturile unui Taras 
Bulba. 

Nu consumatorul de muzică Sergiu Lipcan (prezent la concerte), ci și 
practicantul (membru al unor coruri bisericești) și-a declarat admirația 
pentru muzica corală religioasă și pentru muzica corală rusească în special. 

Lecturile sale din clasicii filozofiei universale îi dădeau posibilitatea să 
polemizeze la nivel academic despre corifeii secolelor VI - IV î.Chr. ։ Thales 
din Milet, Socrate, Platon, Aristotel, evidențiindu-i ca idealiști, cu Platon ca 
întemeietor al idealismului. 

Dușman – nu înăscut, ci format prin studiul prin lectură – al 
materialismului dialectic, al marxismului, Sergiu Lipcan și-a sacrificat mult 

  SERGIU  VALENTIN 
  LIPCAN 
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timp aprofundării lucrărilor versus Marx, semnate de personalități notorii 
din Germania și în general din Occident. 

De o bunătate înăscută, a găsit cea mai profundă tară a marxismului, 
a comunismului։  ideologia „luptei„ , care trebuia inoculată copiilor prin toate 
mijloacele, bine înțeles prin educație. Lupta de clasă era dezideratul prim al 
oricărei politici marxiste. Dar cum era să agreeze Sergiu o astfel de idee? El, 
care se ducea la biserică să se reculeagă în obsesiva perioadă a memoriilor 
și audiențelor pentru căpătarea unui pașaport spre „lumea liberă‟. Și acolo 
își găsea liniștea sufletească, simțea o ușurare dumnezeiască. Pentru el, 
religia strămoșească, născută de marea revoluție creștină a lui Hristos, care 
propăvăduia iubirea de oameni ca prioritate a priorităților, nu putea admite 
lupta de orice fel։ „de clasă‟ a comuniștilor, antirasistă a naziștilor etc. 

Pătruns de spiritualitatea creștină, Sergiu Lipcan putea să combată 
foarte documentat, pe tema „creaționismului‟ și „evoluționismului‟ lui Darwin 
și o făcea pe când știința (în mod special fizica cuantică) nu oferise atuu-uri 
serioase adepților „creației‟. 

Ajuns – în sfârșit – în 1975 în Germania, Sergiu considera că s-a născut 
a doua oară, a început o viață nouă la care visase în cealaltă primă jumătate 
din România. 

Dumnezeu l-a răsplătit pe măsura sufletului său bun, cu reușita pe 
toate planurile։ familial (o căsnicie reușită, în pofida unei sincope de scurtă 
durată în anii ҆70 de viață), profesional (lucrând în domeniul pentru care s-a 
școlit, a fost doctorand cu un parcurs de reușite, lucrase în țară – precum 
puțini dintre colegii de specialitate – în profilul construcțiilor aeronautice), 
fiind activ până după pensie. 

În post universitaria a ținut legătura cu colegii din țară și de 
pretutindeni, a participat la agape de ale noastre, a participat la croaziera 
noastră dunăreană împreună cu întreaga familie (Hedvig – soția și cele două 
fete։ Julia – cea cu ușurință la scris, adică are condei bun, născută în 1985 
și cea mică Catrin, cu înclinații pragmatice, mai spre tehnică, născută în 
1988), a colaborat cu materiale deosebit de interesante la revista noastră 
lunară și la Monografia promoției. 

Lui Sergiu Lipcan – dar în egală măsură și lui Sile Aleșincu – le datorez 
faptul că m-au ajutat să înțeleg atitudinea unor colegi de ai noștri de 
promoție (Mecanica ̓61), care fiind colegi de facultate doar în anul IV și V nu 
prea au venit sau nu au venit deloc la întâlnirile noastre. (Poate au procedat 
și ei precum colegii noștri Lipcan și Aleșincu.) Este o atitudine complet 
motivată, dat fiind faptul că au fost colegi cu noi patru ani și cu cei din 
promoția ҆62  (cazul lui Sergiu și Sile) doar doi ani (de fapt trei semestre), 
nemaipunând la socoteală faptul că în anii terminali erau colegi cu un 
număr mai restrâns de studenți (mai ales cei de la Aviație). 

Așa că, îmi cer scuze public față de acei colegi, iar de la Dumnezeu 
iertare, pentru că uneori i-am blamat sau chiar blestemat.  

Și în această privință s-a dovedit că Sergiu Lipcan a procedat în modul 
cel mai înțelept. 

Eu și Luci (soția mea) am avut șansa să fim oaspeții lui Sergiu și lui 
Hedwig în frumosul lor orășel din apropirea Mȕnchen-ului, în 2002, cu 
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prilejul răsfățului de mică vacanță bavareză oferită de familia Farsch (Hanzi 
și Wiltrud). Ne-am bucurat împreună de clipe de neuitat. Nu mai punem la 
socoteală clipele petecute împreună cu vaporul lui Bone (vorba vine!). 

Îmi mențin și susțin aserțiunea că anul acesta ne-a produs una din 
cele mai mari pagube, răpindu-ne pe unul din cei mai valoroși colegi. 

Ne-a rămas mângâierea – așa cum ne-a relatat Wiltrud Farsch la 
telefon,  că Sergiu Lipcan a părăsit această lume împăcat cu sine și cu toți, 
ca bun creștin fiindu-i cunoscută întrebarea cu tentă de rechizitoriu a 
confesorului la Sfânta Spovedanie։ „Ești supărat pe cineva?‟ sau։ „Ești 
supărat cu cineva?‟ Și Hedwig, soția lui Sergiu, simte ea însăși o mulțumire 
sufletească pentru pacea dintre ei din ultimii ani de viață. 

Mărturisesc că după aflarea veștii certe și detaliilor despre plecarea 
COLEGULUI Sergiu Lipcan, am căutat în monografia promoției noastre să 
aflu ceva impresii proprii de ale sale și așa am găsit confesiunea „Lupta mea 
pentru libertate‟, pe care am recitit-o cu pioșenie și cu mai multă înțelegere։ 
o servire pe tavă a sufletului său bun.

Vă recomand călduros, citiți (sau recitiți) această confesiune în vol.II al 
Monografiei (Ediția 2006 – Cartea albastră) pag. 251.....289. 

Sergiu Lipcan prezent în septembrie 2011 la Politehnică cu ocazia 
împlinirii a 50 de ani dela absolvire 

 Dumnezeu să-l odihnească ! 
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Sursa : MECANICII’61, Anul 16, # 169, noembrie 2020 EE    Internet  

Umor...trans-frontalier 
 Curtoazia  Valeriu Pop 
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Sursa : MECANICII’61, Anul 16, # 169, noiembrie 2020 EE    Internet  
 

NR. Pe această pagină veți putea viziona pagini de WEB ,selecționate de redacție pe 
criteriul posibilului interes pentrul Dvs. Pentru a le accesa, clic pe caseta cu numele 
paginii. Inițiativa urmărește de fapt, creșterea semnificativă în volum și diversitate a 
cuprinsului  revistei noastre.( exclusiv în varianta EE)  

• Rezoluția Congresului american referitor la reîntregirea Moldovei

  Curtoazia Corina Firuță 

• Fotografii foarte rare din patrimoniul universal

•  Aeroporturi insolite 
   Curtoazia Nicu Suruceanu 

!

Linck-uri WEB 

 Congresul 102 SESIUNEA 1 Rezoluția Senatului 148 

 Aeroporturi insolite 

ATENȚIE : Pentru accesarea link-urilor este necesară o aplicație 
Adobe 

Fotografii foarte rare

HOTELURI RARE

Curtoazia Victor Cândea

• Hoteluri exotice,unice, din toate colțurile lumii

https://www.mecanicii61.ro/uploads/DOCUMENT%20EXPLOZIV.pdf
https://www.mecanicii61.ro/uploads/Aeroporturi.pdf
https://www.mecanicii61.ro/uploads/Fotografii%20nu%20rare,foarte%20rare.pdf
https://www.mecanicii61.ro/uploads/HOTELURI%20RARE.pdf
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