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  A mai trecut o lună ! Deci trebuie să continui - deocamdată – să mă ocup de 
apariția umătoare – adică aceasta – a revistei noastre, conform angajamen-
tului pe care mi l-am asumat în perspectiva – atunci îndepărtată – acum…. 
apropiată a aniversării celor 60 de ani de la absolvire. 

Din păcate nu ne putem bucura de circumstanțe favorizante, 
Dumnezeu,Soarta, Destinul, Universul sau altă Entitate al cărui nume nu-l 
cunosc, au hotărât altfel : în martie 2020 a apărut….. Pandemia ! Un eveniment 
cu impact social de sorginte medicală care însă s-a repetat ciclic  cu o perioadă 
de 100 de ani în istoria omenirii : Ciuma bubonică, Holera, Gripa spaniolă, 
Covid 19 (în curs) , sau altele care nu se află la cunoștiința mea. 

Asta este istoria. Trebuie însă să recunosc că  ne aflăm sub incidența ultimului 
eveniment. Și încă cum ! 
Vă invit să reflectați numai un pic : noi, una dintre promoțiile anuale ale 
Politehnicii bucureștene ne-am hotărât – fapt de loc ușor realizat -să ne 
întâlnim pentru aniversare. Toți cei  aflați în viață suntem  acum octogenari. 
Deci nu chiar foarte sprinteni. 

Pandemia Covid-19  Deși s-ar părea că dă semne că se apropie de final – 
motivați de ritmul nesatisfăcător al campaniei de vaccinare*)– inițiatorii săi 
anunță – cu surle și trâmbe – lansarea celui de-al 4 val . Pentru…septembrie ! 
Desigur, știrea fiind dfuzată la TV, nu poate fi luată în considerare ca atare. 
Dar dacă se confirmă ? 
În această alternativă nu ne rămâne – potrivit opiniei mele – decât să acționăm 
în limita eventualelor viitoare restricții instituite de autorități.Vom trăi și vom 
vedea. Dar cu o condiție absolut necesară : să ne păstrăm încrederea fermă 
în reușită. 

*)

Sursa : MECANICII’61, An 17, #176 iunie 2021 EE   Radu Gruia 

Doze de vaccin administrate 
Ultima actualizare luni, 31 mai 2021 
7.873.523 

Imunizați 
Ultima actualizare luni, 31 mai 2021 
3.673.582 
18.92% din total 
 

Cick aici pentru cuprins
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JURNAL DE 
PANDEMIE 15 

(mai 2021) 

 3.05.2021 
E a doua zi de Paşte. Sărbătoarea mult aşteptată e pe cale să treacă. Am început-

o cu slujba de Înviere de la televizor şi am continuat-o cu ouă roşii, cozonac,  carne de 
miel, cu telefoane la şi de la rude şi prieteni, cu o sumedenie de mesaje pe WhatsApp, 
Facebook, Messenger şi E-mail. În predica sa din noaptea Învierii, patriarhul Daniel s-
a referit şi la pandemie, dar n-a scos nici un cuvânt despre vaccin şi vaccinare. Ieri, a 
ţinut totuşi să laude Israelul pentru campania s-a de vaccinare, care a făcut posibil 
accesul credincioşilor la Sfântul Mormânt, pentru a lua succes de la sursă. Aştept cu 
nerăbdare şi încredere să anunţe că s-a şi vaccinat. 

Am remarcat şi apreciat măsurile de distanţare luate la slujba de Înviere în unele 
localităţi: 

Slujba de Înviere de la Patriarhie 

Încep şi acest success cu tabloul în cifre al pandemiei la început de lună, ca să le 
comparăm cu cele de la sfârşitul lunii. 

În România: 
• Total infectaţi 1.057.655 
• Total vindecaţi    995.506 
• Total decedaţi  28.282 

Sursa : MECANICII’61, An 17, #176 iunie 2021 EE  Artemiu Vanca 
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• Total vaccinaţi cu o doză 3.355.073 
• Total vaccinaţi cu două doze (imunizaţi) 1.986.669 
• Infectaţi în ultimele 24 de ore       1.083 
• Vindecaţi în ultimele 24 de ore       2.901 
• Decedaţi în ultimele 24 de ore                                        88
• Bolnavi în stare gravă, la ATI                                     1.253 

Se remarcă scăderea success a indicatorilor de pandemie, mai ales a numărului 
morţilor şi al cazurilor de la ATI, neinflenţate de numărul de teste. Să vedem ce va fi 
peste două săptămâni, având în vedere că Paştele şi 1 Mai muncitoresc, au însemnat şi 
aglomeraţii (în staţiuni şi la unele biserici), iar mâine încep şi şcolile.   

În lume: 
• Total infectaţi 153.356.697 
• Total vindecaţi 115.808.030 
• Total decedaţi   3.214.890 

5.05.2021 
Vaccinarea se face doar cu buletinul, fără programare, la doctorii de familie, iar 

începând de iei şi cu vaccinul Johnson&Johnson. Teodosie a afirmat că Sfânta 
Împărtăşanie este cel mai successt vaccin. Vasile Bănescu, purtător de cuvânt al 
BOR, a successt legat de asta: ”M-am cutremurat când unii, declaraţi zgomotos 
antivaccinişti, din rândul clerului, au comparat vaccinul cu Sfânta Împărtăşanie.” 

Am văzut-o la TVR 1, la emisiunea „Tema zilei”, pe Ioana Mihăilă, noul ministru 
al sănătăţii. Mi-a făcut o impresie bună. 

O veste proastă: raţa cu cei 12 boboci au dispărut de pe lacul din Parcul 
Naţional!!!!! Eu şi Ani ne sfărmăm capul să aflam cum şi de ce s-a întâmplat asta.  

6.05.2021 
O veste bună: Azi s-a depăşit cifra de 100.000 de vaccinaţi în 24 ore. 
România va dona Republicii Moldova încă 200.000 doze vaccin AstraZeneca. 

Maia Sandu, preşedinta ţării surori, a successt, la „Tema zilei” de la TVR, că se va 
vaccina mâine cu acest vaccin. Îmi place mult de Maia Sandu, o admir în calitatea sa 
de  patriot moldovean şi om politic  ataşat de România şi de valorile europene. 
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 8.05.2021 

În Capitală, în două locaţii,  au loc în acest weekend maratoane de vaccinare( 
vaccinare non stop, numai cu buletinul ). Inţiativa se bucură de success.  

Una dintre antivaccinistele foarte active, despre care am mai scris, este 
doctoriţa oftalmolog Monica Pop, 
şefă de spital de oftalmologie. 
Printre aberaţiile pe care le 
debitează este şi atenţionarea pe 
care o face că cei vaccinaţi vor face 
leucemie. Cristian Tudor Popescu 
spune despre ea: „Vorbește exact ca 

o precupeață la piață. Își bate joc de colegii ei de breaslă”, iar un doctor
cu capul pe umeri, o desfiinţează în trei cuvinte:. „Câtă rușine, doamnă
doctor, și câtă tristețe, să amărâți atâta amar de lume”  Doamnei doctor
nu-i este ruşine. Are obrazul gros. Continuă să apară la RTV şi să
debiteze prostii.

9.05.2021 
Vaccinarea maraton din Capitală se bucură de succes. Oamenii 

descuiaţi la minte  se vaccinează, în ciuda celor câtorva nerozi,  care se 
străduiesc să-i convingă să n-o facă. 

Foarte repede după ce am terminat de citit „Fiul 
Omului”, m-am apucat să citesc „Ionesco. Elegii 
pentru noul rinocer” de Liliana Corobca, pe care am 
şi terminat-o foarte repede, pentru că e interesantă 
şi se citeşte uşor. E vorba, după cum sunt sigur că 
v-aţi dat seama, de biografia lui Eugen Ionesco. E
scrisă sub forma unei piese de teatru absurd, în
numeroase acte şi tablouri, gen în care a excelat
marele dramaturg. Citind-o, mi-am dat seama că
nici o epocă nu-i lipsită de rinoceri, şi că

antivacciniştii fac parte din tagma acestora. Autoarea este o tânără şi 
valoroasă scriitoare basarabeancă, stabilită în România.  
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11.05.2021  
Cifrele privind pandemia continuă să scadă. Cazurile ATI se situează sub pagul 

de 1000. Cu excepţia Capitalei şi a judeţelor Cluj, Ilfov şi Arad, toate celelalte judeţe 
din ţară sunt în zona verde (incidenţa de infectare sub 1,5 la mia de locuitori). 

Ultimul sondaj printre români, referitor la pandemie: 
• 23% spun că s-au vaccinat deja sau că se vor vaccina cât mai curând posibil, 

23% că s-ar vaccina în decursul acestui an, 36% că se vor vaccina într-un 
termen nedefinit, 16% spun că nu se vor vaccina niciodată, iar 2% că nu 
ştiu dacă se vor vaccina sau nu;

• 65% consideră că vaccinarea este unica modalitate de a pune capăt 
pandemiei;

• 60% consideră că restricţiile dispuse  de Guvern pentru combaterea 
pandemiei au fost şi sunt justificate;

• 41% susţin că au făcut faţă cu dificultate restricţiilor;
• 62%  declară că pandemia a avut efecte negative asupra lor din punct de 

vedere financiar;
• 57% sunt mulţumiţi de măsurile luate de UE pentru combaterea pandemiei.

Ieri am fost în Grădina Botanică să vedem stânjenei înfloriţi, ghidându-ne după 
faptul că în cartierul nostru înfloriseră deja. Ne-am grăbit: stânjeneii din grădină erau 
abia îmbobociţi. Am văzut în schimb lalele înflorite şi liliac înflorit, am mirosit iarba 
cosită proaspăt şi am admirat câţiva copaci majestuoşi. Am pozat un frasin uriaş: 

        13.05.2021 
Numărul celor care se vaccinează continuă să fie uşor peste 100.000 în 24 de ore. 

Pandemia dă înapoi. 
Profitând de scăderea cifrelor privind pandemia, preşedintele Iohanis a anunţat azi 

diminuarea mai multor restricţii începând cu 15 mai. Printre altele se renunţă la 
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purtarea măştii în spaţiul exterior, se dă drumul la nunţi, botezuri aniversări etc. (cu 
număr redus de participanţi), se acceptă spectatori la întrecerile sportive. Părerea mea 
este că ne-am grăbit. Dă Doamne să nu am dreptate! 

Cu toate astea, cei de la RTV anunţă, prin vocea gălăgioasei Diana Şoşoacă, 
„mari”  manifestaţii de protest. Vor protesta împotriva diminuării restricţiilor? Desigur 
că nu. Se vor lega de cele rămase. 

Aflată în turul doi, Simona Halep părăsit ieri turneul de tenis de la Roma, din 
cauza unei accidentări. Îmi pare foarte rău! 

15.05.2021 
Prima zi fără mască în spaţiul exterior. Am mers în Parcul Naţional.  Pe stradă 

majoritatea oamenilor nu o mai purtau, erau însă unii (circa10%) care nu au renunţat 
la ea nici pe stradă nici în parc. La televizor am văzut în capitală şi în afara ei, 
aglomeraţii de oameni fără mască. A început să mi se facă frică. Au avut loc, la opera 
Română şi la Teatrul Naţional,  spectacole cu spectatori. M-a cuprins din nou teama că 
unii s-ar putea infecta şi că peste două săptămâni cifrele privind pandemia vor începe 
din nou să crească.  

Miracol: Raţa cu 12 boboci „dispărută” de pe lacul din parcul Naţional, a reapărut 
acolo. Nu-mi dau seama cum s-a întâmplat! 

Fiul meu Mihai a făcut rapelul cu AstraZeneca. La câteva ore după vaccin, se 
simţea foarte bine. 

17.05.2021 
Una caldă, alta rece: 

• la două săptămâni de la Sărbătorile de Paşti, ritmul infectărilor continuă să 
scadă;

• pe fondul măsurilor de relaxare, ritmul de vaccinare e în scădere;

18.05.2020 
Numărul celor vaccinaţi cu cel puţin o doză a atins cifra de 4.000.000. Nu cred că 

în intervalul rămas până la 1 iunie să se mai vaccineze un milion de persoane, ca să se 
atingă pragul care să permită noi relaxări. 

Bucureştenii sunt imunizaţi în proporţie de 35%, ceea ce ne creează un anumit 
confort la ieşirea pe stradă, mai ales că suntem şi noi vaccinaţi. Pe stradă, cel puţin 10% 
dintre pietoni continuă să poarte mască. Le greu sau le e frică să se despartă de ea. Eu 
am renunţat la ea la plimbările zilnice din Parcul Naţional, dar am în permanenţă câteva 
la mine şi îmi pun câte una acolo unde portul ei este obligatoriu. 
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Ne-a vizitat, pentru prima oară de la începutul pandemiei, nepotul nostru Andrei, 
de la Cluj. Condiţia pe care i-am pus-o a fost să fie vaccinat. I-a adus flori bunicii. Ne-
a făcut un selfi pe care l-a pus pe pagina lui de Facebook şi a întrunit foarte multe like-
uri, legat de faptul că el are mulţi prieteni, de pe când se număra printre organizatorii 
Festivalului Electric Castle, care, din cauza pandemiei, n-a avut loc anul trecut şi nu va 
avea loc nici în anul acesta. 

20.05.2021 
În „România literară” de săptămâna trecută a apărut un amplu articol intitulat 

Lumea în postpandemie, semnat de scriitorul bistriţean Olimpiu Nuşfelean, pe care am 
avut ocazia să-l cunosc la una dintre ediţiile  „Zilele Caiete Silvane” de la Zalău. În 
articol o citează pe Ana Blandiană şi pe încă câţiva scriitori de pe mapamond care s-au 
pronunţat pe această temă. Toţi se pronunţă pretenţios încercând să spună lucruri cât 
mai deştepte. Am reţinut că lumea nu va mai fi ca înainte şi că s-ar putea să fie mai 
bună sau mai rea, ceea ce ştiam toţi. Nimic memorabil.  

Am primit însă  şi un e-mail, de la Paris,  trimis de la colegul nostru Nicu 
Suruceanu, din care am aflat un punct de vedere interesant şi comic despre pandemie, 
exprimat de primul-ministru al Danemarcei, doamna Mette Frederiksen, în Parlamentul 
ţării ei.  Am considerat că merită să vi-l redau. Iată-l: 

”Domnilor şi doamnelor, am un anunţ important privitor la măsurile luate în 
timpul pandemiei. 

La început, oamenii au stat izolaţi în case două luni de zile, pentru că le-am spus 
că virusul sare pe ei , de la unul la altul. 
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Apoi, după ce au ajuns măştile din China, le-am pus măşti pe feţe şi i-am lăsat să 
umble de colo colo, dar doar de la distanţă. 

Apoi, le-am promis că le vom produce un vaccin, care le va salva viaţa. 
Apoi, după ce au venit vaccinurile, am început să-i vaccinăm ca pe purcei, pe cei 

care s-au îngrămădit să se vaccineze. 
După ce i-am vaccinat, le-am spus că vaccinul este valabil doar 6 luni şi că în 

această perioadă nu este sigur că nu se vor îmbolnăvi de Covid (aici doamna 
Frideriksen începe să râdă şi de râsul ei se molipsesc toţi cei din sală). 

Acum nu ştiu ce să le mai spunem până trece pandemia singură (cei din sală au 
continuat să râdă şi poate mai râd încă).” 

Eu consider că nu e nimic de râs. Doamna prim-ministru a descris exact cum a 
decurs pandemia, numai că dacă ea va trece, asta se va datora măsurilor pe care ea le-
a luat în derâdere. 

21.05.2021 
La această dată, având în vedere numărul românilor vaccinaţi şi numărul celor 

care au trecut prin Covid 19, se consideră că 40% din populaţia ţării este imunizată. 
Iată explicaţia faptului că cifrele referitoare la pandemie scad. 

Cu câteva excepţii, în toată ţara elevii merg din nou la şcoală, iar cursurile au loc 
faţă în faţă. 

IPS Teodosie a fost „afurist” de Patriarhie, la cererea acestuia de a se reînfiinţa 
Mitropolia Tomisului, cu el mitropolit. Cererea i-a fost refuzată, iar pe lângă alte 
reproşuri care i s-au făcut, a fost şi că iniţiativele sale din perioada pandemie au fost ne 
la loculul lor şi au fost însoţite de „o atitudine provocatoare care exprimă un duh de 
răzvrătire şi indisciplină”. O merita! 

24.05.2021 
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 Ieri am fost la Runcu, satul în care am avut casă de vacanţă, să culegem flori de soc, 
iar pe drum am cules flori de maci (poza de mai sus). Pentru cine este interesat, în sat 
s-a deschis un centru de echitaţie, şi, ţineţi-vă bine, o crescătorie de vipere. 

Sâmbătă a avut loc finala Cupei României la fotbal, cu spectatori în tribune, între 
Astra Giurgiu şi Universitatea Craiova. Au câştigat oltenii. 

Cu toate măsurile de convingere luate, românii nu se înghesuie la vaccinare. 
Numărul zilnic al celor care merg la înţepat a scăzut la jumătate. Legat de măsurile de 
relaxare luate, mulţi cred că pandemia a luat sfârşit. La pelerinajul de la Şumuleu Ciuc, 
au participat în jur de 80.000 de oameni, iar pe Litoral, în ultimul Weekend,  a fost 
mare înghesuială. În „Adevărul” de azi, a apărut un articol cu următorul titlu: „Românii 
au uitat de pandemie şi au rupt lanţurile”. Din fericire, cifrele privind pandemia sunt în 
scădere, dar, atenţie, pe ici pe colo se vorbeşte de posibilitatea celui de al patrulea val 
al pandemiei. 

28.05.2021 
Azi am fost în Parcul Herestrău. Am fost neplăcut impresionat de lipsa de 

gospodărire a lui: invazie de iarbă şi buruieni crescute sălbatic, straturi şi jardiniere cu 
plante uscate, bazine goale şi murdare. Am asemănat ce am văzut acolo cu frizura 
edilului şef al Capitalei, Nicuşor Dan. Am găsit pe Internet poza pe care o înserez mai 
jos şi mi-am zis că dacă pe capul lui Nicuşor şi-a făcut cuib o barză , încurând Parcul 
Herestrău va fi plin de animale sălbatice. 

Ritmul vaccinării a scăzut continuu, după ultime relaxare. Acum cifrele zilnice 
sunt în jur de 50%, faţă de cât erau la 15 mai.  

Per total, situaţia celor  vaccinaţi până acum, în procente din numărul persoanelor 
vaccinabile din ţară, este următoarea: 

• vaccinaţi cu o singură doză 25,9% 
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• vaccinaţi cu ambele doze 20,69% 
• nevaccinaţi 74.07% 
• persoane care au făcut Covid  19 27,27% 
• total persoane imunizate 58, 17% 

Asta înseamnă că pentru a atinge la 1 iunie, data la care se anunţă noi relaxări, 
procentul de 60% imunizaţi, o mică imunitate de turmă, vor trebui să se mai vaccineze, 
până atunci, aproximativ 440.000 de români, lucru absolut posibil, dar insuficient. 

31.05.2021 
Luna mai se încheie sub auspicii favorabile din punct de vedere a evoluţiei 

pandemiei: toate cifrele sunt în scădere.  
Bilanţul de final de lună: 
În România: 

• Total infectaţi 1.077.737 
• Total vindecaţi 1.030.821 
• Total decedaţi   30.312 
• Total vaccinaţi cu o doză 4.320.017 
• Total vaccinaţi cu două doze (imunizaţi) 3.673.582 
• Infectaţi în ultimele 24 de ore                                         153
• Vindecaţi în ultimele 24 de ore                                       648
• Decedaţi în ultimele 24 de ore                             36 
• Bolnavi în stare gravă, la ATI                                         425

 În lume: 
• Total infectaţi                                                   153.356.697
• Total vindecaţi    115.803.030 
• Total decedaţi        3.214.890 

Din punct de vedere al numărului total de infectaţi , România se află pe locul al 
25-lea în lume. 

Cick aici pentru cuprins



Emoțiile mă copleșesc și de aceea  caut posibilități de a-mi exprima 
sentimentele, de a striga în gura mare: Da, sunt fericit! Nu mai pot, simt că 
pleznesc...! 

Pe voi, colegii mei, vă rog să scuzați această răbufnire de sentimentalitate 
neobișnuită...Cui să mă mai adresez? Au rămas atât de puțini dintre cei cu care 
am petrecut viața asta așa de lungă...Cine să mai înțeleagă...? 

Voi mă puteți înțelege dacă vă mai aduceți aminte de o discuție purtată acum 
vreo 10 ani în paginile revistei Mecanicii61, despre copii mei, cei care-și urăsc 
tatăl...Au fost colegi de-ai noștri care au făcut aceste afirmații atât de dureroase 
pentru mine, pentru un tată, pentru tatăl copiilor aceia...Cumva, privit de 
departe și superficial, colegii aveau dreptate: copii nu vroiau să discute cu tatăl 
lor, adică cu mine...Cum să nu blamezi pe tată pentru așa ceva? 

Timpul a trecut, copii s-au maturizat, s-au schimbat...și situația este cu totul 
alta...dar acum vorbesc numai despre fata mea. Baiatul, copilul mai mare, are 
54 de ani...nu s-a schimbat, relațiile au rămas la fel...reci...adică inexistente.  

Dar fata...! 

În urmă cu vreo 3 luni de zile eram în vizită la o familie de români din Chicago, 
buni prieteni și de demult...Soția se plângea de niște dureri teribile care n-o 
lăsau de loc în pace, nu păutea să doarmă, nu putea să lucreze...De ani de zile 
a făcut toate tratamentele posibile, a fost la toți doctorii care s-au arătat 
interesați să o ajute...Nimic! Avea dureri nimicitoare care o impiedicau să iasa 
din casa, să ducă o viață cât de cât normală... 

Mie mi-a trecut imediat un gând ciudat prin cap...Fata mea - care este medic 
internist american si doctor în medicină german - a făcut niște stadii practice în 
China și în Africa de Sud...Poate cunoaște ea vreo posibilitate din afara medicinei 
tradiționale...care s-o scape pe prietena noastră de durerile ei teribile...? I-am 
prevenit însă că fata mea ar putea să-i refuze, dacă află că recomandarea vine 
de la mine... 

Ei dau telefon, aranjează o vizită medicală prin internet - fata mea locuiește la 
capătul celălalt al țării, pe malul oceanului Pacific - și...prietenii imi spun că s-au 
înțeles, că dr. Ana Mihalcea le-a oferit imediat un tratament special - cu 
medicamente care nu se găsesc în mod uzual în farmacii - și că ei sunt 
entuziasmați ...Teribil...eu mă așteptam să-i refuze!  

SURSA : MECANICII’61, AN 17, #176 IUNIE 2021 EE  RADU

SATISFACȚIA TÂRZIE 
DAR BINEVENITĂ 

Mihalcea
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Rodica are și ea micile ei dureri legate de vârstă...așa că i-am propus să 
telefoneze și ea... Telefonează, se înțeleg...și atunci încerc să mă lipesc și eu de 
această posibilitate: medicul meu de casă a determinat că inima mea nu merge 
bine și ar trebui sau să fac o operație sau să-mi puna un pace maker, un aparat 
electronic care reglează automat bătăile inimii...Îi trimit un email fetei 
mele...vine răspunsul că...să mă adresez medicului de specialitate din Chicago... 
Hmmm...Normal, nu...? Și voi o cunoașteți pe fata mea, nu-i așa? V-ați așteptat 
la altceva? 

Dar la următoarea convorbire telefonică...mă bag și eu pe fir...și fata cuplează 
la aceasta încercare îndrăzneață...și-mi recomandă și mie un tratament - 
conceput de ea - care ar putea chiar să mă întinerească...pe mine ca și pe 
Rodica...Îi pun condiția că nu vreau să devin mai tânăr de 60 de ani - perioada 
dintre 60 și 70 de ani a fost cea mai fericită din viața mea - ea acceptă...și uita 
așa am ajuns să fiu în tratamentul fiicei mele și să recuplăm relațiile dintre tată 
și fată, rupte din motive aiurea în urmă cu 25 de ani...Cu prima trimitere de 
medicamente îmi trimite și cartea ei, proaspăt tipărită LIGHT MEDICINE 
(Medicina luminii)...și asta constituie bomba cea mare a primăverii americane... 

Parte din carte este autobiografică: în puține pagini povestește drumul ei din 
copilărie până la poziția de Director Medical într-o mare întreprindere americană 
și pe urmă la ieșirea ei din funcția asta, creerea unui cabinet particular în care 
practică numai medicină...originală, complect diferită de medicina oficială 
practicată în USA...! Pe taică-sau îl caracterizează ca o personalitate "brillant" 
(strălucitoare) dar întotdeuna nemulțumit cu rezultatele la învățătură ale fiicei 
lui...Pe urmă povestește pe scurt despre drumul ei de la universitatea din Aachen 
/ Germania până după specializarea în USA...și explică întâlnirile ei cu metode 
medicale absolut neortodoxe: cu șamani, care însănătoșeau oamenii prin 
puterea rugăciunilor lor, cu alții care extirpau abcese de pe organele interne ale 
bolnavului...fără să ia în mână cu cuțit...!! Teribile experiențe, care...pentru 
mine, un materialist convins...par de necrezut... 

La un moment dat din viața ei întâlnește femeia care a creeat în USA o școală 
de iluminare, o cheamă Knight. Femeia asta ar avea - chipurile - posibilitatea să 
iasă din învelișul ei pământean și să cedeze locul unei persoane necorporale, 
Ramtha, care aduce la cunoștința ascultătorilor realități extraordinare, cu 
caracter mistic...Aici se oprește capacitatea mea de a înțelege lumea în care 
trăiește și creează fata mea...și asta a dus și la înstrăinarea din ultimii 15 
ani...Nu ne înțelegem, trăim în două lumi diferite... 

Dar în această lume a ei, fata mea devine creativă și științifică: ea analizează 
fenomene moleculare quantice (în medicină?) și le folosește în biofizică ca să 
explice modificările genetice posibile care ar duce la prelungirea 
vieții...Analizează fenomene neurologice pentru a găsi explicații pentru un 
proces de autovindecare...Apelează la substanțe chimice - fabricate  pe scară 
foarte mică, în USA - pentru a produce schimbări în evoluția unor boli...Aici este 
ascuns secretul tratamentelor pe care le oferă ea pacienților ei, și care au efecte 
miraculoase ...după cum spune ea...Ați auzit vreo dată de peptide, de exosomi, 
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de AOD 9604, un fragment de hormon care este utilizat pentru eliminarea 
artritei? Ați auzit de experimentul efectuat în 2019 cu 9 bărbați cu vârste între 
51 și 65 de ani și care după tratamentul aplicat "reversed their epigenetic age 
by 2.5 years"? (adică au redus vârsta lor calculată cu 2.5 ani?). Asta înseamnă 
că...deja există acum posibilitatea ca sistemul imun să fie intinerit, longevitatea 
să fie extinsă și vârsta biologică să fie diminuată...Nu-mi aduc aminte ca în 
cărțile științifico-fantastice pe care le-am citit în copilărie, să fi fost descrisă o 
asemenea posibilitate... Dar aceasta posibilitate există, a fost experimentată iar 
fata mea...se ocupă acum de oferirea acesteia publicului larg...Formidabil! 

Trebuie să vă spun ca formația mea mecanicistă mă împiedică să înțeleg 
dimensiunile gândurilor ei care trec cu ușurință de la rigurozitatea științifică a 
unor fenomene studiate și descrise în detaliu la...aplicarea practică într-un nou 
fel de medicină, MEDICINA LUMINII... cum o intitulează ea. Handicapul meu - 
sau al nostru, dacă voi veți încerca să citiți cartea asta - constă în cei 60 de ani 
de evoluție a științei față de ceea ce am învățat noi în școală și în informațiile în 
din cele peste 500 de lucrări din cele mai diferite domenii - unele chiar ciudate - 
pe care ea le citează în cartea ei...și care încă nu au fost cuprinse în cadrul 
cunoștințelor științifice acceptate...Fata mea însă le folosește cu dezinvoltură... 

Teribil! O bibliografie atât de stufoasă n-am întâlnit până acum în nici-un 
domeniu, în nicio carte...Da, fata mea a realizat o mare perfomanță 
științifică...dacă acest ultim termen - științific - va fi confirmat de cercetări 
ulterioare...După aprecierea mea de nespecialist, fata mea are un avans de cel 
puțin 20 de ani față de știința/medicina contemporană...Sper ca și această 
afirmație să se adeverească...Eu unul...am rămas pur și simplu...uluit... 

Nu mi-am permis să comentez cartea, până ce nu au apărut câteva comentarii 
asupre ei...în Amazon mai întâi, unde cartea poate fi cumpărată...Comentariile 
- făcute de nespecialiști, desigur - sunt pur si simplu entuziasmante și asta este
ceea ce m-a scos pe mine din rezerva mea tipică...Americanii au o altă înțelegere
a fenomenelor pe care noi le numim nenaturale ...Ei acceptă ce a descris fata
mea...în cartea ei...Acceptă chiar și acele paragrafe pe care eu le consider
delicate...!! Iată ce scriu câțiva dintre cititorii ei:

- Terri S: o carte care inspiră și umple de speranță.
Cartea asta mi-a făcut o mare bucurie! A fost foarte greu s-o las din mână!
Dr. Mihalcea are o minte genială și strălucitoare iar pasiunea ei pentru
cercetări continue privind toate modalitățile de tratament medical este
impresionantă!

- Michel T: M-am îndrăgostit de cartea asta la fiecare pagină!
Nu o scăpa din vedere! Pentru toți aceia care sunt infometați să cunoască
integrarea diferitelor științe, această carte reunește acum geniul și inima
dezoltării viitoare!

- Marie Reader:
Dr. Ana a scris o carte fascinantă despre viitorul actual al medicinei...Noi
trebuie să ne considerăm norocosi că avem între noi o asemenea minte
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iluminată care să ne arate că reversarea îmbătrânirii este o realitate și nu 
numai o dorință. Recomand cartea foarte călduros. 

- PL:
O carte excelentă pe care nu am putut s-o las din mână. Este o expunere
minunată a integrării aspectului spiritual al oamenilor cu mintea și corpul lor.
Această carte este plină de experiență personală combinată cu cercetare
științifică extinsă care creează în acest fel un model medical nou despre care
putem spune că am fi foarte norocoși sa-l avem in sistemul nostru medical
actual. Recomand cartea foarte călduros...

Să mai citez? Mai bine mă opresc aici... 

     * 
Pentru mine cartea asta marchează succesul strădaniilor mele de 47 de ani - 
atât are fata mea acum - ca să formez din copii mei cadre de vârf ale 
științei...sau economiei, sau...ale societății. Ăsta a fost visul meu... 
Fata mea a ales știința, a făcut ceva extraordinar - așa cum apare astăzi, sper 
ca această părere să rămână și mâine! - și asta mă face fericit. Este un 
sentiment de mulțumire care nu-si are egal fiindcă confirmă încă o dată că 
filozofia mea de o viață întreagă - chiar dacă cândva am fost caracterizat chiar 
de fata mea cu cele mai urâte cuvinte posibile - a fost corectă și a generat 
succes, un mare succes! Da, eu am avut dreptate...cu toate observațiile și 
insultele pe care a trebuit sa le înghit dealungul anilor...ca să-mi ating țelul: 
copii mei să performeze extraordinar! Ei - cel puțin fata mea - a performat 
extraordinar! 

Știți voi, incă din copilărie: urma scapă turma! Urma a sosit, cu dezlegarea de 
toate păcatele... 

Sper că mă puteți înțelege...Cartea ei este confirmarea îndeplinirii visurilor 
mele... 
În plus...încă ceva care mă privește personal: medicii americani au confirmat 
că inima mea este sănătoasă tun...si ca nu am nevoie de niciun mecanism 
ajutător!  
Na, ce să mai vreau? 

     * 
Vă rog acum să-mi scuzați sinceritatea...dar acum îmi puteți înțelege bucuria 
fără margini? Este vorba de confirmarea unui concept de viață, după o viață 
întreagă...Este formidabil ...! Și am mai avut și norocul ca Covid19 nu m-a ales 
printre victime...nu as fi putut să am aceasta bucurie mai devreme! 

Toate cele bune, pentru voi, colegii mei cei scăpați de Covid 19! 

Cick aici pentru cuprins
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Portul popular in România 

Este cartea-album la care lucrăm acum. Autoarea, Hedvig Maria Formagiu, s-a născut la Cernăuți, 
la 17 iulie 1923 (d 2017). A studiat artele plastice la Institutul de Arte Plastice “Nicolae Grigorescu”, la clasa 
profesorului Camil Ressu și a îmbrățișat cariera de muzeograf, strălucind în școala de muzeografie condusă 
de distinsul om de cultură Tancred Bănățeanu. Pentru meritele sale a fost distinsă cu numeroase premii și 
medalii și, în anul 2006, cu înalta distincție Serviciul Credincios în Grad de Cavaler,  

Numeroasele studii și comunicări publicate în reviste de specialitate i-au adus o recunoaștere națională 
și internațională, dar preocuparea sa de căpătâi – costumul tradițional – a fost încununată prin publicarea, 
în anul 1974, a lucrării monografice “Portul popular din România”, editată de Muzeul de Artă Populară 
(azi Muzeul Național al Țăranului Român).  

Pentru a doua ediție a cărții, la care lucrăm noi, acum, întreaga structură a cărții – text și imagine – a fost 
refăcută, întrucât nu a mai existat manuscrisul acesteia. În plus, se adaugă desene ale autoarei, pe care ni le-a pus 
la dispoziție fiica acesteia, cu care colaborăm. 

Unul dintre cele mai importante capitole ale cărții, cel final, exprimă, opiniile autoarei despre specificul zonal 
al costumului popular din Romania, afirmând că ”unitatea portului românesc este, în mare parte, bazată pe 
unitatea elementului morfologic care, deși ne înscrie într-o arie de cultură mult mai vastă, depăşind 
teritoriul ţării noastre, afirmă puternice caractere autohtone atât în piesele de bază, cât şi în cele 
complementare, păstrate până şi în portul tradițional de astăzi. Dar, cea care conferă portului popular 
românesc nota profund națională este concepţia ornamental artistică.” Decorarea hainelor este făcută cu 
aceleși semne magice pe care țăranul român le folosește și pentru obiectele din casă, fie ele țesături, 
lemnării, blide, chiar și porți - cruciulițe, spirale, pomul vieții, rămurele de brad, soarele și luna, floricele 
de tot felul. Iar cromatica și principiile compoziționale tradiționale folosite conduc spre această unitate a 
portului românesc. 

Lucrarea este a treia apariție a editurii Alcor Edimpex din colecția ”Tezaur de artă populară românească” 
(după Măști și jocuri cu măști și Crestături în lemn),  

   Rubrica Corinei 

Sursa : MECANICII’61, An 17, #176 iunie 2021 EE  Corina Firuță 
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Desenele fac parte din capitolul 10 ”Haine de deasupra care îmbracă trupul 

Cick aici pentru cuprins
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"CUM POȚI EVITA O PANDEMIE? 
Această întrebare i-a fost adresată lui Osho acum aproximativ 40 de ani, în perioada SIDA! 
„Pui o întrebare greșită”, a răspuns Osho, „întrebarea corectă ar trebui să fie”: 
"CUM SE POATE EVITA TEAMA DE A MURI DIN CAUZA UNEI EPIDEMII (PANDEMII) ?" 
Deoarece este foarte ușor să eviți virusul, însă e foarte dificil să eviți frica în tine și în lume. 
Oamenii vor muri mai mult de această frică decât de epidemie (pandemie). 
Nu există niciun virus în această lume mai periculos ca FRICA. 
Înțelegeți această frică, altfel veți deveni un cadavru înainte ca trupul vostru să moară. 
Nu are nicio legătură cu virusul. 
Atmosfera de teamă pe care o simți acum este o nebunie colectivă ... 
S-a întâmplat de o mie de ori și se va întâmpla în continuare.
Și va continua dacă nu înțelegeți psihologia mulțimilor și a fricii.
În mod normal, îți ții frica la distanță, dar în momentul nebuniei colective, conștiința ta se
poate pierde complet.
Nici măcar nu vei ști când ți-ai pierdut controlul asupra fricii.
Deci frica te poate face să faci orice.
Într-o astfel de situație vă puteți lua și viața sau a altora.
Multe lucruri se vor întâmpla în vremurile viitoare:
Mulți oameni se vor ucide și mulți oameni vor ucide mai mulți.
Atenție, fiți atenți.
Nu urmăriți știrile care declanșează frica.
Nu mai vorbi despre epidemie( pandemie), repetarea aceluiași lucru din nou și din nou
este ca auto-hipnoza.
Frica este un fel de auto-hipnoză.
Această idee va provoca modificări chimice în organism.
Dacă repetați aceeași idee mereu, declanșează o schimbare chimică care uneori poate fi
atât de toxică încât vă poate ucide.
În timpul unei epidemii, energia din întreaga lume devine irațională.
Astfel puteți cădea oricând într-o gaură neagră.
Meditația devine apoi o aură protectoare în care nu poate pătrunde nicio energie
negativă."
~ Osho / Rajneesh 1931 - 1990
NR. Scurt, competent, instructiv. Nota bene : pentru populație, (alias  popor de oi)

  Rubrică de opinii 

Sursa : MECANICII’61, An 17, #176 iunie 2021 EE  Internet 

Curtoazia Corina Firuță 
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Ileana Vulpescu - aforisme 
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Cick aici pentru cuprins
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Inteligența 

La 1 februarie 1852 s-a nascut, in comuna Haimanale (Prahova), acum I.L. Caragiale 
(Dambovita), Ion Luca Caragiale, copist, sufleur, ziarist, revizor scolar, profesor, 

functionar"la stat, pentru ca stateam toata ziua degeaba", poet, nuvelist, pamfletar, 
dramaturg, comentator politic, conferentiar, director de teatru, patron de berarii si 

de revista umoristica. 

"Cel mai mare dramaturg roman", dupa cum l-a numit George Calinescu. Se spune ca ce a fost 
Mihai Eminescu in poezia romaneasca, a fost Ion Luca Caragiale in dramaturgia romaneasca. 
Geniul lui Ion Luca Caragiale se simte in toate cuvintele sale, scrise sau rostite. 

El nu a lasat in urma doar piese memorabile, ci si o serie intreaga de cugetari valabile nu doar 
atunci si azi, ci pentru totdeauna. 

* "Te-ai ridicat atat de sus, iubitul meu amic, incat de-aici de jos, te vad atat de mic!"

* "Voiesti a cunoaste lumea? Priveste-o de aproape. Voiesti sa-ti placa? Priveste-o de departe"

* "Prostii mor, insa prostia e nemuritoare"

* "In Romania, lingusirea si hotia sunt virtuti"

* "Celebru este unul care incepe sa traiasca dupa ce a murit"

* "Opiniile sunt libere, dar nu si obligatorii"

* "Orice critica implica de netagaduit o plangere"

* "O mare durere e sa iubesti, o mare nenorocire e sa scapi de aceasta durere"

* "Lumea asta se aseamana cu un vast balci"

* "O virtute impinsa peste o anumita limita incepe a fi o curata meteahna"

* "Toate multumirile trebuiesc platite. Inainte de a se capata, par destul de ieftine, in urma,
prea scumpe"

* "Pentru un roman care stie a citi, cel mai greu lucru e sa nu scrie"

* "Talentul este puterea de expresivitate ce o au indeosebi unii, pe langa iritabilitatea pe care
o au toti ce nu au talent"

* "Un om nu trebuie sa incerce decat ceea ce poate"

 NR. Un Caragiale necunoscut nouă 

Curtoazia Valeriu Pop 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fziare.com%2Fpnl%2Fstiri-pnl%2Fjudetele-care-au-trimis-oameni-in-cabinetul-citu-de-ce-se-bat-filialele-pe-viata-si-pe-moarte-pentru-functiile-de-ministru-si-secretar-de-stat-1658128&data=04%7C01%7C%7Caa743701005049defbe408d916f82fca%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637566077473808314%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=F8gzlihCOI4g2gNHtwY4MZHwOMIDlc7knygYFIjd1r8%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fziare.com%2Fvictor-ponta%2Fstiri-victor-ponta%2Fvictor-ponta-l-a-incurcat-pe-i-l-caragiale-cu-tudor-musatescu-1594565&data=04%7C01%7C%7Caa743701005049defbe408d916f82fca%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637566077473808314%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FycgeTHlfWHufyhzJOZaIy6GQ%2BacxbQMBYHy5LCUemQ%3D&reserved=0
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ZIUA VICTORIEI - 8 MAI SAU 9 MAI? 

În spiritul respectării adevărului istoric astăzi, 8 mai 2021, se împlinesc 76 de ani de la sfârșitul 
celui de-al Doilea Război Mondial, provocat de cei doi căpcăuni ai secolului XX – Hitler și Stalin. 
Pe 8 mai 1945, la ora 23:01, majoritatea forțelor germane au încetat operațiunile, în conformitate cu 
Actul capitulării Germaniei, semnat de generalul Alfred Jodl în numele președintelui Karl Dönitz, 
aducând sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial în Europa. Observați, 8 mai nu 9 mai! Cum a 
apărut ziua de 9 mai? Sovieticii, care se considerau unicii „victorioși asupra fascismului”, aveau 
nevoie de un act propagandistic, de aceea a doua zi au simulat capitularea Germaniei prin arborarea 
steagului sovietic pe Reichstag. Orice politician, orice istoric, înțelege că finalizarea unei conflagrații 
are loc în baza unui document semnat. Iar acest document a fost semnat pe 8 mai 1945. 

În continuare o să aduc mai multe falsuri staliniste. Știu că voi fi învinuit de unii „ultrapatrioți” 
că nu respect memoria „ostașilor sovietici căzuți în Marele Război pentru Apărarea Patriei”. Respect 
memoria tuturor soldaților căzuți în această conflagrație mondială, de oricare parte ar fi luptat. Și tatăl 
meu, la vârsta de doar 20 de ani a fost luat la război, dar a scăpat cu viață ca prin urechea acului, 
fiindcă basarabenii luați în armata sovietică după 1944 erau carne de tun. „Am fost duși la 
Borisohlebsk (Ucraina-n.n.) pentru pregătire militară. Duceam acolo, în pădure o foamete strașnică 
(așa îmi povestea și tatăl meu!-n.n.) – povestește consăteanul Toader Butuc. – Ca să nu murim de 
foame, ne ceream pe front. De acolo ne trimiteau direct pe linia întâi. Ne dădeau mai întâi câte 100 
grame de spirt și…la atac, la spargerea liniei frontului. Mulți au fost răpuși chiar din prima 
luptă…Așa procedau cu cei care nu erau ruși. Și eram nevoiți să luptăm, că altfel ne împușca 
„politrukul” din spate”. Din cei apr. 200 de mobilizați din sat ,99 de ostași s-au întors, iar 101 au 
căzut pe front. 
  Este regretabil că atâția tineri au căzut victime ale acestui cel mai mare carnagiu în istoria Omenirii, 
soldat cu apr. 100 000 000 de victime omenești directe sau indirecte. Acesta a fost costul moftului 
celor doi criminali, care au dorit să reîmpartă Omenirea. 

 Să începem cu elucidarea primului fals. 
În primul rând războiul a început nu pe 22 iunie 1941 cum trâmbițează propaganda stalinistă și 

astăzi, ci pe 1 septembrie 1939, când Hitler, în înțelegere cu Stalin în baza Protocolului secret al 
Pactului Ribbentrop-Molotov, a atacat Polonia, ocupând o jumătate din ea, iar pe 17 septembrie 1939 
Stalin invadează Polonia și ocupă cea de a doua jumătate. Pe 1 octombrie 1939 armatele naziste și 
sovietice defilează la parada militară din Brest. Priviți filmările care nu mint. Apoi Hitler atacă rând 
pe rând toate tările Europei de vest, iar Stalin - Finlanda (decembrie 1939), Țările Baltice și Basarabia 
- în 1940. Faptul că Hitler a atacat urss la 22 iunie 1941, aplicând planul BARBAROSA, vorbește 
despre faptul că doi căpcăuni nu puteau exista împreună mult timp. Stalin planifica atacarea 
Germaniei prin planul FORTUNA la 6 iulie 1941 (v. V. Suvorov. Spărgătorul de gheață). La 22 iunie 
1941 România nu făcea altceva nimic decât să-și întoarcă Basarabia furată la 28 iunie 1940. 

Ambii criminali - național-socialistul Hitler și internațional-socialistul Stalin, în egală măsură sunt 
vinovații acestui război. În primele 4 luni de război URSS a pierdut tot teritoriul european cu grânarul 
Ucraina, aproape toata industria de război, 2/3 din aviație, câteva milioane de soldați căzuți în lupte 
sau luați în plen, o jumătate din populație. Suntem treji la minte ca să ne punem întrebarea: cum au 
reușit rușii să-i oprească pe nemți la 28 km de Moscova? Evident că a jucat un rol și aliatul rușilor - 
gerurile. Dar niciodată rușii nu au recunoscut ajutorul extraordinar de mare primit prin programul de 
ajutor american Lend-Lease (1941-1946) (dețin copia raportului din acest Program, unde se scrie de 
mărfuri de miliarde de dolari (pe lângă tehnică de război, avioane, automobile etc., milioane de tone 
de metale pentru industria evacuată din vest în Siberia (cât    s-a putut, și care a fost pusă în funcționare 
doar spre sfârșitul anului 1941), milioane de tone de alimente (carne, unt, ulei, conserve), 
medicamente, îmbrăcăminte ș.m.a. Iată care este explicația. De ce rușii tac despre acest mare ajutor 
care, de fapt, i-a salvat? Ați văzut în vre-un film sovietic ca instalația Katyusha să fie instalată pe un 
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Studebaker? Iar acest Acord Lend-Lease prevedea că „…toate echipamentele, armele, alimentele, 
materialele și alte bunuri folosite sau distruse în timpul războiului nu erau plătibile…”. Adică date 
pe gratis. 

      În rândul doi, noțiunea de Germanie fascistă nu există. Ambii criminali - național-socialistul 
Hitler și internațional-socialistul Stalin, în egală măsură sunt vinovații acestui război. Iar victoria 
URSS asupra fascismului este o minciună gogonată rusească. Fasciști erau doar adepții italianului 
Musolini, hitleriștii erau național-socialiști, tot socialiști ca și sovietici, cu o mică diferență. Germania 
lui Hitler a fost nazistă (național-socialistă). Diferența ideologică între cele două noțiuni de socialism 
era infimă. Pentru a elimina acest disconfort Stalin a numit Germania – fascistă. 

În rândul trei victoria asupra nazismului a fost obținută de o largă coaliție de state (SUA, Marea 
Britanie, Franța, Canada), în primul rând SUA, care a făcut enorm de mult în lupta împotriva 
Germaniei hitleriste, dar și a Japoniei sub diferite forme: 

- La 7 decembrie 1941 SUA a intrat în cel de-al Doilea Război Mondial în luptă cu aliatul 
Germaniei – Japonia, fapt ce i-a făcut pe japonezi să evite deschiderea frontului de est contra URSS; 

- Ajutorul enorm acordat Marii Britanii, care ia făcut pe nemți ca 1/3 din forțe armate (soldați, 
avioane, tancuri) să nu fie trimise pe frontul de est cu URSS; 

- Deschiderea celui de-al doilea Front de Vest: la 19 august 1942 prima încercare, care s-a
terminat cu un dezastru; la 6 iunie 1944 – debarcarea în Franța, continuând în spre nord – Belgia, 
Danemarca, Olanda, Germania de nord, Norvegia, spre sud – Italia, Austria și Germania de sud. A 
avut loc capitularea Germaniei pe 7 mai în fața aliaților și terminarea tuturor operațiunilor militare – 
pe 8 mai, iar la orele 23.01 8 mai a fost semnat Actul final al capitulării necondiționate a Germaniei. 
Deci ziua de 9 mai este o minciună sovietică; 

- Însă cel mai mare ajutor, pe care SUA l-a acordat acordat URSS, a fost ajutorul inestimabil în 
dimensiuni extrem de mari prin așa numitul Program Lend-Lease, semnat de președintele Roosvelt 
în martie 1941, prin care erau ajutorate Marea Britanie, URSS ș.a. țări. Despre care nici URSS, nici 
Rusia, nu amintește cu desăvârșire, dar tocmai acest ajutor a salvat URSS de la cădere, în special, în 
primul an de război – 1941. În primele 4 luni de război urss a pierdut tot teritoriul european cu grânarul 
Ucraina, aproape toata industria de război, 2/3 din aviație, câteva milioane de soldați căzuți în lupte 
sau luați în plen, o jumătate din populație. Suntem treji la minte ca să ne punem întrebarea: cum au 
reușit rușii să-i oprească pe nemți la 28 km de Moscova? Evident că a jucat un rol și aliatul rușilor –
gerurile, și eroismul soldaților. Dar niciodată rușii nu au recunoscut ajutorul extraordinar de mare 
primit prin programul de ajutor american Lend-Lease (1941-1945). La începutul lui decembrie 1941 
30-40% de tancuri ușoare și medii de model Matilda, Valentine și Tetrarc erau primite prin Led Lease. 
Am văzut acest lucru în vre-un film sovietic despre război? 

Dețin raportul maiorului american Jordan Daries, capitolul 9 „Lend Lease 
to Russia”, 1952, scris cu caractere mici pe 30 de pagini cu 1384 de poziții în sumă totală de 11,3 
miliarde de dolari (echivalentul astăzi a 180 miliarde dolari în 2016), în total 17 499 861 tone (pe 
lângă tehnică de război, avioane, automobile etc. milioane de 
tone de metale pentru industria evacuată din vestul urss în 
Siberia (cât s-a putut, și care a fost pusă în funcționare doar spre 
sfârșitul anului 1941. Cu ce luptau atunci soldații sovietici pe 
front contra nemților înarmați până în dinți?), milioane de tone 
de alimente (carne, unt, ulei, zahăr, conserve (tușonkă)), 
medicamente, îmbrăcăminte ș.m.a. pe lângă milioane de tone de 
metale pentru industria de război a rușilor, milioane de tone de 
combustibil și, desigur, multă tehnică militară. La Conferința de 
la Teheran din 1943 Stalin a recunoscut: „Fără mașinile 
americane, Națiunile Unite nu ar fi putut câștiga niciodată 
războiul”. În a. 1945 SUA încă ajuta URSS cu 3 673819 tone de 
diverse produse (21%) din tot ajutorul, iar Stalin deja planifica cum să atace SUA! Chiar că adevărat 
spune proverbul „Pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești”. 

Katyusha instalată pe
un Studebaker US6, Lend-Lease

https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Katjuscha_1938_Moscow.jpg
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Conform acestui Raport SUA a trimis în Rusia bolșevică, începând cu 22 iunie 1941 până la 20 
septembrie 1945 (în special, pe 3 căi maritime: Murmansk; Vladivostok, și Iran):  400000 jeepuri și 
camioane, 13000 tancuri, 14000 avioane, 8000 tractoare, 15 milioane perechi bocanci militari, 
107000 tone bumbac, milioane de pături, 2700000 tone de combustibil pentru mașini, avioane și 
tancuri. De asemenea, au livrat, mașini unelte, cupru, oțel, aluminiu, stații radio portabile, au trimis 
inclusiv o întreagă fabrică Ford de fabricare a anvelopelor necesare mașinilor și camioanelor. Anglia 
și Canada au trimis și ele 2000 de avioane, armament, muniție, echipament militar individual. Toate 
acestea nu au fost achitate vreodată de ruși. 

Și atunci de ce să credem minciunilor propagandei rusești, care mâine le vom auzi și la Chișinău 
prin kremlinezul Dodon și alți agenți ai Rusiei? 

NR. Istorie 1 Dar ce istorie ! Eu am auzit-o, copil fiind, – despre ”ajutorul american”- de la 
tatăl meu. Acum aflu că s-a numit Lend Lease și a avut o valoare de 11,3  (282 echivalent 
2016) miliarde de dolari nerambursabile. Formidabil. 

În fotografie 
Mareșalul Ion Antonescu, 

 Generalul Nicolae Macici, Comandantul   Armatei 1 , 
Colonelul de artilerie Hristache Zanfirescu, 
Ofițer de legătură al Comandamentului aliat 

(Sursa Revista HISTORIA) 

Al doilea Război Mondial 
Armata română pe frontul de Est 

 Octombrie 1941 

Cick aici pentru cuprins
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Umor excelent... 
     de top

                                Sursa : MECANICII’61, An 17, #176 iunie 2021 EE 

Curtoazia Valeriu Pop 
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Curtoazia -- 
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Cick aici pentru cuprins
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 Un banc franțuzesc 
Dacă doriți o analiză gratuită de urină ,faceți pipi la rădăcina unui arbore : 

- Dacă apar furnicile  =  diabet
- Dacă apar muștele  = infecție a căilor urinare
- Dacă se usucă repede = sare în exces
- Dacă ai uitat să-ți dai jos chiloții = Alzheimer
- Dacă nu poți să-l miroși = Covid 19

Curtoazia Valeriu Pop 
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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)  

Știați că …..ppsx 63 pag                               Crt. Valeriu Pop 

Cum gândesc japonezii .pdf 6 pag  ibidem 

Absolut insolit .mp4 1.52 min         Crt. Nicu Suruceanu 

Imigrare în Canada. mp4 3.09 min              Crt. Dan Georgescu 

Splendid .mp4 3.14 min        Crt. Nicu Suruceanu 

Higher and higher .mp4 4,48 min         Crt. Valeriu Pop 

Semnal universal HELP.mp4 0,59 min Crt. Victor Cândea Muntean 

Între două piscuri . mp4 3 min              Crt. Valeriu Pop 

Despre vaccinare . mp4 1,19 min         Crt. Nicu Suruceanu 

Amuzant . mp4 1,54 min   ibidem   

Degetele . pps 17          Crt. Valeriu Pop 

Gina Lolobrigida  .pdf 8 pag              Crt. Nicu Suruceanu 

Intrări deosebite .pps 68 pag        ibidem 

Camil Petrescu.mp4 2,56 min               Curt. Valeriu Pop 

Adio Cash ! .pdf 3 pag          Curt.Victor Cândea Muntean 

Foto Retro . pps 56 pag ibidem 

Sumar :   .pps  206 pag 
 . pdf    17 pag 

  .mp4   28,56 min  

Linck-uri WEB 

https://drive.google.com/file/d/1uZgRjrV9ONe-5G8mm5DQoOGMWKmFPJTi/view?usp=sharing
https://www.mecanicii61.ro/uploads/Cum%20g%C3%A2ndesc%20japonezz.pdf
https://drive.google.com/file/d/1ct6-HEwSaRXMsuEBopES36ypjtrxRPVw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AkJwacU-ExEJDDZNkOWGyT-1n1bOE1je/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AkJwacU-ExEJDDZNkOWGyT-1n1bOE1je/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gj3MgciJYlWC8Wj39kyhTsmiEAsp0QwI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZCQgN17T7V-uC8A2AMkaQ5T0fyYis8og/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gAx96-wW8mBzRCMIqGANNkwxJGpJmwXi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i_UlfSjEcB3SnCU79zVpbAy9WrX38AB8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FlS5KpyWed3jveBNsSUxckZcV9fUSYLF/view?usp=sharing
https://www.mecanicii61.ro/uploads/Gina%20Lolobrigida%20N%20Souru.pdf
https://drive.google.com/file/d/1avL4NNb7EqwpuzKOY24WToZJ1EKSfEWm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rZKuHulBoPlQgU28lLPrMp9wU8nJvWVC/view?usp=sharing
https://www.mecanicii61.ro/uploads/Adio%20Cash%20.pdf
https://drive.google.com/file/d/1ZuDd1FWBAwoyEAoe7pLw6D7qN40FPKGR/view?usp=sharingFoto
https://drive.google.com/file/d/1i_UlfSjEcB3SnCU79zVpbAy9WrX38AB8/view?usp=sharing
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Click pe titluri pt. lecturare
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Satisfacția târzie dar 
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Celor nascuți în iulie 


	Doze de vaccin administrate
	7.873.523

	Imunizați
	3.673.582

	Una dintre antivaccinistele foarte active, despre care am mai scris, este doctoriţa oftalmolog Monica Pop, şefă de spital de oftalmologie. Printre aberaţiile pe care le debitează este şi atenţionarea pe care o face că cei vaccinaţi vor face leucemie. ...
	9.05.2021
	Vaccinarea maraton din Capitală se bucură de succes. Oamenii descuiaţi la minte  se vaccinează, în ciuda celor câtorva nerozi,  care se străduiesc să-i convingă să n-o facă.
	Foarte repede după ce am terminat de citit „Fiul Omului”, m-am apucat să citesc „Ionesco. Elegii pentru noul rinocer” de Liliana Corobca, pe care am şi terminat-o foarte repede, pentru că e interesantă şi se citeşte uşor. E vorba, după cum sunt sigur ...
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