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Radu GRUIA

A mai trecut o lună ….Dar ce lună! Încărcată ”la refuz” cu evenimente de cea
mai mare importanță pentru viața politică a țării, ajunsă parcă la un paroxysm
istoric necunoscut de generația noastră.
Ne este dat să trăim, la senectute, evenimente incredibile care se desfă-șoară,
în premieră ABSOLUTĂ , riguros ,la nivel planetar ! Desigur este inutil să le
numesc, pentru ca vrând- nevrînd suntem cu toții victimele lor.
Politica ? După părerea mea a devenit ceva obsolete, care aflat într-o etapă
existențială finală, nu mai intresează pe nimeni, permițînd oricărui neavenit
intresat să se implice – deseori chiar fraudulos - .
Problema care interesează sunt evenimentele care au acaparat în forță derularea întregii vieți planetare, ca și cum ar fi absolut normal, deși de fapt
oste
te o premieră istorică absolută, ca un atac fără precedent împotriva lui
e
Homo Sapiens
Pandemia ? 0 realitate tragică. Care s-a soldat și continuă s-o facă cu victime
umane la nivel planetar. ( Înțelege totalitatea Statelor Naționale actualmente
existente pe Tera)
Pe mine mă peocupă însă o întrebare cu totul deosebită : oare ce fel de
structură gigantică poate să-și asume modul dictatorial absolut de desfășurare
al actualei stări de pandemie globală?
Este logic să se presupună că o astfel de structură ar trebui să dispună – în
primul rind – de o putere militară nemaiîntînită încă pe planetă. Doar astfel ar
putea fi explicată obediența absolută a Statelor Naționale membre ale ONU.
Este însă evident că nu pot să dau răspuns la întrebare. Dar pot însă face
trimitere la atot-puternicele structuri profund conspirate, care au
demonstrat,de-alungul timpului că sunt capabile să-și atingă scopurile. De
data aceasta, eu cred că este vorba tot de istorica idee a dominației mondiale,
încercare în care se află profund angrenat un nou pretendent. Poate viitorul
ne-a fost sugerat idealizat, în filmul SF Star-Trek ? Cine poate știi ?

Click pentru cuprins
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IMPRESII DE LA UN EVENIMENT
MEMORABIL AL VIEȚII NOASTRE
PROFESIONALE

Sursa : MECANICII’61, An 17, #181 noembrie 2021 EE

Dorel MIRON

Întâlnirea prilejuită de împlinirea a 60 de ani de la obținerea titlului onorant de inginer
mecanic,inițiată la dorința colegului Ozi,organizată de Adrian Popa,s-a desfășurat în
perioada 1-3 octombrie 2021.Dealtfel Programul poartă titlul” Întâlnirea cu Ozi ot
Ierusalim”.Din păcate,datorită pandemiei de coronavirus,au participat doar câțiva colegi pe
care doresc să-imenționez:Ozi cu soția sa Erika,Adrian Popa cu soția sa Lucia,Gigi Sorescu
cu soțul său Ion Oțel,subsemnatul cu buna lui soție Emilia,Nelu Stănescu,Sile Aleșincu șidoar în prima zi-Bone Stan cu soția sa Adelina.La acest capitol al celor prezenți, amintesc
participarea inimoasei noastre colege,Rodica Nicolescu,a doua zi.Este regretabil că la acest
moment aniversar unic prin dimensionile sale emoționale,nu au răspuns afirmativ unii
colegi,fie din motive obiective,fie pur și simplu neavând pentru ei nicio semnificație.
Încă de la început,doresc să subliniez minunatul traseu(cu adevărat!) gândit de
Adrian,parcurgând locuri încărcate de pagini glorioase ale istoriei acestui popor greu
încercat de secole,precum și lăcașuri de cult religios,care ne-au încântat prin frumusețea lor
arhitecturală dar, mai ales, prin contribuția lor majoră în educarea oamenilor.Mai adaug
ceva:vremea a fost superbă,prietenoasă,soarele blând de început de toamnă ne-a însoțit
pretutindeni
Vineri,la ora 9,30(trecute fix)colegii susmenționați s-au întâlnit vizavi de Catedrala Eroii
Revoluției,având la dispoziție un microbuz confortabil,condus de Nicu,nu numai un șofer
profesionist dovedit pe străzile întortochiate,unele neasfaltate prin care am trecut,ci și o
persoană înzestrată cu bun simț,datorită căruia a întrunit aprecieri laudative din partea
noastră,a tuturor.
După un scurt popas pentru ca Adrian să preia licoarea binefăcătoare,care să ne bine
dispună pe parcursul acestor zile(ați înțeles:vin roșu,vin alb),am purces către Giurgiu.Ca de
fiecare dată,colegul nostru Adrian,nu numai inginer ci și un pasionat cunoscător al istoriei
acestor meleaguri( în cazul de față,natale) ne-a fost un ghid neprețuit,oferindu-ne informații
interesante legate de locurile pe care le parcurgeam.Îmi pare rău că tocmai acum,când îmi
era necesar mai mult ca oricând,nu am luat reportofonul pentru a înregistra cele relatate de
Adrian,unele fiind inedite.Pentru mine,șoseaua București-Giurgiu a fost o plăcută
surpriză:bine întreținută,cu separatoare de sens,cu sensuri giratorii plasate în zonele în care
era necesară fluidizarea traficului.
La Giurgiu,orașul a cărei atestare documentară datează din anul 1394 din timpul domniei
lui Mircea cel Bătrân,am făcut un prim popas la piața centrală a orașului pentru unele
cumpărături. Bogăția,diversitatea de legume și fructe proaspete,cu prețuri rezonabile, a
constituit pentru mine încă o dovadă că acestui popor,Creatorul i-a dăruit un pământ
roditor,pentru care încă se mai găsesc truditori,harnici.Ajunși în portul Giurgiu,ne-am întâlnit
cu bunul nostru coleg,Bone Stănel căruia noi,comunitatea Mecanicii 61, îi datorăm una
dintre cele mai frumoase,memorabile amintiri ale vieții noastre:croaziera,din anul 2002, pe
Dunăre pe traseul Giurgiu-Budapesta-Viena:eram încă atât de tineri,expansivi,exuberanți!
Desigur a fost prezentă și soția sa,Adelina,o Doamnă în cel mai pur sens al
cuvântului.Desigur am primit cu această ocazie,date privind istoria activității portului și a
clădirii-emblemă a acestui colț de țară și anume Căpitănia portului Giurgiu,construită în
perioada 1939-1945.În timpul scurtului popas,ni s-au oferit și date privind istoria orașului,cea
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care ne-a surprins fiind cea conform căreia Giurgiu a fost capitala Țării Românești pe
vremea lui Mircea cel Bătrân!
Se presupune că orașul Giurgiu ar fi fost fondat de comercianții genovezi în sec.XIV,numele
orașului fiind dat de numele sfântului protector al Genovei:San Giorgio.Mărturie a veridicității
acestei informații este doar plăcuța la șoseaua principală ce amintește de fosta cetate a
Giurgiului construită de comercianții genovezi.Doar câteva pietre mai amintesc de fosta
construcție!
Fotografiile de grup făcute la intrarea în elegantul restaurant aflat în imediata apropiere a
portului vor constitui mărturii de neuitat ale acestor zile-eveniment!
Prânzul pescăresc,constituind masa de prânz,a fost format,așa cum era de așteptat, din
sandwich-ul cu icre, arhicunoscutul borș de pește și saramura din diverse sortimente de
pește,la dorința fiecăruia,cu „prezența”ademenitoare a unui pahar cu vin alb/roșu de bună
calitate.Dar în amintirea familiei mele,va rămâne însă gustul inconfundabil al acestor feluri
de mâncare pregătite de familia de lipoveni de la Mila 23,căreia i-am fost musafiri cândva.
Sunt însă două elemente definitorii ale acestui prânz:atmosfera colegială, pigmentată cu
dispute prietenești privind date și evenimente istorice între colegii Stănel Bone(un alt
pasionat de istorie) și Sile Aleșincu,respectiv priveliștea încântătoare,reconfortantă oferită
de Dunărea,cândva albastră,plină de viață,judecând după nesfârșitul convoi de barje
lunecând molcom către diferite destinații,priveliște completată de țărmul bulgăresc al
fluviului,cu clădiri care deabea se mai zăreau de vegetația bogată,probabil seculară,încă
nedescoperită de vreo firmă austriacă!În această atmosferă,plăcută,timpul s-a scurs pe
nesimțite astfel încât,așa cum era de așteptat,orele și unele obiective turistice, înscrise în
program, au fost strict informative!
Din această cauză,timpul nu ne-a permis decât să vedem în „viteza microbuzului” câteva
obiective turistice reprezentative ale orașului și anume:
1)Turnul cu ceas din Piața Unirii,ce datează din anul 1777,construit din piatră în timpul
stăpânirii turcești pentru a fi folosit ca punct de observație în cazul unor atacuri.Ulterior
construcția a fost modificată prin adăugarea unui ceas.
2)Podul Bizetz care este primul pod în curbă construit în Europa.A fost inaugurat în anul
1905,proiectat și construit de inginerii Anghel Saligny și Ion Ionescu-Bizetz.Podul a fost
construit pentru cale dublă-rutieră și feroviară-reprezentând o premieră tehnică europeană
la acea dată.
Cei 2 ingineri români au participat la construcția celebrului turn Eiffel de la Paris.
Podul a devenit monument istoric,fiind deschis,în prezent,traficului pietonal,ca urmare a
realizării,alături, a unui pod nou,lucrare finalizată în perioada 2005-2007.
3)Teatrul „Tudor Vianu”,care are o poveste interesantă:a fost construit sub îndemnul „un leu
pentru teatru” în anul 1981 din salariile angajaților de la Șantierul Naval Giurgiu.
Tudor Vianu și prima femeie astronom din România,Maria Teohari născută în anul1885,sunt
printre personalitățile de seamă care s-au născut în Giurgiu.
4)Gara Centrală a orașului,prima din Țara Românească ce deservea prima linie de cale
ferată din România între 2 orașe-București și Giurgiu-pe vremea domnitorului Alexandru
Ioan Cuza.
La puțin timp, după ce ne-am luat “rămas bun” de la orașul Giurgiu,am ajuns la elegantul
hotel „Casa Comana”,de 4 stele,confirmate din toate punctele de vedere.În primul rând de
eleganța arhitecturală a clădirii,de originalitatea(cel puțin din punctul meu de vedere!)
structurii camerelor în care am fost găzduiți în prima noapte,aflate la etajul doi,după un
„dram” de emoții,prilejuit de programarea unei nunți în aceiași perioadă de timp.Totul este
bine,când se termină cu bine,grație bunului nostru coleg Adrian și a doamnei
Medeea,manager al hotelului.Timpul necesar finalizării cazării cu necesitatea urcării celor 2
etaje,oboseala firească emoțională a acestei prime zile,au cerut odihnă,astfel încât cina și
plimbarea prin parcul Aventura au rămas înscrise doar în program.Doar eu și Emilia,Ozi și
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Erika,Gigi Sorescu ne-am încumetat ,în miez de noapte, să vizităm complexul acestui hotel
și să bem, în tihnă, un pahar cu ceai de mentă.
Somn ușor,dragi colegi!
A doua zi,dis-de dimineață(adică la ora 9!)suntem răsfățați cu un mic dejun tipic suedez,cu
o varietate de produse,de bună calitate,pe măsura renumelui hotelului. La dolce vita!
Însfârșit ne înbarcăm în microbuz cu destinația principală a acestei zile:Mânăstirea
Comana.Ne oprim doar la unul dintre obiectivele pe care Adrian ar fi dorit să-l vizităm pe
îndelete și anume „Moara de hârtie”a cărei poveste s-a născut din dorința a doi tineri
absolvenți de facultate,Dana și Ion Gergeoscu de a cultiva o preocupare aparte.Astăzi în
muzeul-atelier pe care-l dețin se lucrează după practici vechi de peste 100 de ani hârtia
manuală.Au mașini cu care s-a lucrat în secolul trecut la ziarele vremii!.Din păcate,i-am
văzut de la intrare doar complexitatea,având șansa de a fi întâmpinați de doamna Dana
,care a avut bunăvoința de a ne prezenta un scurt istoric cu promisiunea de a fi oricând bine
veniți.

FOTOGRAFII
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Însemările unui
Pensionar 2
Sursa : MECANICII’61, An 17, #181 noembrie 2021 EE

Radu MIHALCEA

Draga Ozi,
nu te astepta la cine stie ce atac personal ci la o rugaminte din domeniul care ne face la amandoi
placere: muzica simfonica!
Acum vreo doua ore stateam cam plictisit pe canapeaua din fata tv...M-am saturat si de stirile
politice americane, pline de subintelesuri, de atacuri ascunse, de...lipsa de perspectiva politica...si
nu ma mai uit la canalele de stiri: foarte slabe (pentru gustul meu)...Prea multe filme americane au
ca baza impuscaturi, morti, crime...Nu...m-am saturat, nu mai vreau! Nu ma mai uit nici la astea...
A venit si Rodica linga mine si...ce sa facem? Ne-am uitat pe You Tube....Am cautat muzica
simfonica...si am gasit inregistrari foarte bune...dar la un moment dat au aparut niste litere
ciudate...La inceput m-am gandit ca sunt thai, pe urma malaieze...si totusi mi-am dat seama ca sunt
evreiesti: nu le mai vazusem de mult...A fost orchestra simfonica...nu stiu care...dar din Israel, care
interpreta Concertul nr. 1 ptr. pian si orchestra de Ceaikovski...Formidabil: muzica mea favorita pe
care n-am mai auzit-o de...ani! Ce bucurie...
Impreuna cu Rodica ne-am batut capul cum il cheama pe dirijor...stiam foarte bine, ne era cunoscut
dar fiindca nu l-am vazut de multa vreme...numele lui s-a sters din amintirea noastra...Am retinut ca
sarbatorea 80 de ani: la sfarsitul concertului a fost aduca o masa cu 80 de lumanari...si publicul l-a
aplaudat frenetic...
Dupa asta l-ai putea gasi...nu sunt multi cei care implinesc 80 de ani anul acesta...
Dar nu el m-a impresionat asa de mult ci...pianista: o femeie de vreo 30 de ani, cu par castaniu
inchis, foarte bogat, cu multe bucle, nu prea frumoasa dar cu un trup de...madona, pe care si-l
expunea in rochia care avea in lateral o banda transparenta...Formidabil...dar nici asta nu m-a
impresionat la maximum ci...interpretarea ei...De mult n-am mai auzit asa ceva perfect, o asemenea
armonie in gestica, digitatie, in melodia pe care o producea: formidabila solista! Am ramas
incremeniti si am sorbit din plin acest concert minunat...dar cum o cheama? De la Marta Argherich
- o argentinianca plina de talent, acum pensionara - n-am mai vazut asemenea perfectiune in
interpretare...Formidabila! Asta ar fi intrebarea: cum o cheama?
Ca bis a cantat Dansuri Slavone de Dvorak...si aici a cazut prada tendintei pianistilor moderni: sa
arate publicului cat de repede poate canta si a cantat - intradevar - foarte repede...Dar muzica lui
Dvorak nu se preteaza la asa ceva...si m-a dezamagit total: nu viteza ma intereseaza - pentru viteza
ma duc la un concurs de atletism! - ci caldura, sensibilitatea interpretarii! Am lasat dezamagirea de
o parte fiindca am mai auzit rasol de genul asta...si am pastrat in amintire interpretrea ei a
concertului lui Ceaikovski...care a fost formidabila!!!
Cine este, cum o cheama? Vreau s-o mai ascult in viitor...
Am vrut sa mergem la culcare cand...din nou niste litere evreiesti pe ecran...si o orchestra, un cor si
un cor de copii, totul in alta sala, de data asta de concerte, minunat aranjata...ca solist apare un
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violoncelist cu un instrument vechi - i se dusese tot lustrul - cu barba - violoncelistul, nu
instrumentul! - tanar, vreo 35 de ani...Ia loc in față, lingă dirijor si...cand incepe sa puna arcusul pe
corzi...a scos niste sunete de profunzime...cum n-am auzit nicio data, de la nici-un violoncel! Avea
pus un microfon chiar in fata, asa ca violoncelul domina si orchestra si corul...si scotea niste sunete
de o profunzime minunata...Imi dadea iluzia ca toti ani de cand a fost construit instrumentul asta
minunat se faceau auziti in sala, in casa mea...de la tv. asta minunat...
N-am mai plecat la culcare...am tot stat sa se termine...in delectarea asta ne mai pomenita. Cine este
violoncelistul asta? Ce instrument are? Ca...este unic in lume...atata profunzime de parca ar fi
cuprins intreg pamantul...Formidabil, ce delectare...dupa atata Covid, atata abstinenta...
*
Hai, spune-ne ce mai este nou la tine ?
Ca pacat ca n-am putut sa ne intalnim in Romania la a 60 aniversare a absolvirii!
Oare o sa ne mai intalnim vreo data?
Cu drag,
Radu ptr. R&R

Click pt. cuprins
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Portul popular românesc

Curtoazia Corina FIRUȚĂ

Dragi colegi,
Cu toate necazurile datorate crizei financiare a editurii în perioada acestei
pandemii, am reușit să edităm o carte importantă pentru cultura română – apreciem
noi – la care am lucrat cu plăcere.
V-am mai scris câteva rânduri despre cartea asta în luna mai, cred, când încă
mai lucram la ea, dar acum chiar a intrat în librării.
Ca să nu mai fac altă prezentare, vă redau mai jos ”Cuvantul înainte la a doua
ediție” al doamnei Georgeta Roșu, profesor universitar și fostă directoare științifică
a Muzeului Țăranului.
De asemenea, atașez coperta ediției și două pagini de desene ale autoarei.
Istoria muzeografiei românești este definită de personalități marcante, cercetători dăruiți, care
au făcut posibilă prin strădaniile și opera lor evoluția acestui important domeniu al culturii române.
Printre acestea se distinge Hedvig-Maria Formagiu, etnolog și muzeograf, născută la Cernăuți,
la 17 iulie 1923 († 2017) și dăruită de Creator cu talent, cu iubire pentru satul și țăranul român.
A studiat pictura 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, alături de alte mari personalități.
A slujit arta populară românească, în special costumul popular, contribuind la îmbogățirea
colecțiilor Muzeului de Artă Populară al RSR (azi Muzeul Național al Țăranului Român). A pus în
valoare acest inestimabil patrimoniu prin zeci de studii și lucrări monografice și expoziții în țară
și străinătate, făcând cunoscută creația țărănească românească în Vietnam, India, China,
Olanda, Belgia, Grecia, Germania, Bulgaria, Polonia.
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, iar 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.
Prezenta reeditare este un omagiu adus acestei neobosite cercetătoare Hedvig-Maria Formagiu,
care, printr-o muncă de amplă documentare făcută cu pasiune, răbdare și talent artistic a pus piatra
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de temelie a publicațiilor despre costumul popular românesc – de muncă și de sărbătoare, atât al
românilor, cât și al etnicilor cu care conviețuim.
Lucrarea, fundamentală pentru etnografia română, prezintă cu argumente riguroase, specialiștilor
și publicului larg un material documentar vast, adunat și cercetat pe parcursul câtorva decenii de
activitate, ce contribuie la înțelegerea tipologiei complexe a portului popular din România. Este pusă
în evidență structura costumului popular de femeie și de bărbat, un material documentar inedit. Astfel
poate fi înțeles mai bine rolul meșteșugului țesutului, al cusutului și brodatului, al prelucrării artistice a
pieii și a metalelor în scopul creării componentelor costumului din diferitele zone etnografice ale țării.
Lucrarea aduce – prin hărți explicative plasate la fiecare grupă de piese de port – informații
esențiale despre răspândirea costumului popular pe teritoriul României în secolele al XIX-lea și al XXlea, ca repere istoriografice.
Alte informații se referă la materialele din care sunt confecționate componentele costumului, la
croiul acestora, la modalitățile de amplasare a ornamentelor pieselor de bază, a pieselor
complementare sau accesoriilor, la cromatica și la funcția comunicațională a costumului popular, dar
și la costumul popular ca marcă socială și de vârstă.
Structura manuscrisului original – text, schițe de croi, imagini – a fost adaptată unei noi puneri în
pagină în actuala ediție, introducând ca noutate desene aflate în documentația arhivei personale a
autoarei.
Unul dintre cele mai importante capitole ale cărții, cel final, exprimă opiniile autoarei despre
specificul zonal al costumului popular din Romania, și anume 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 aceleași semne magice pe care țăranul român le folosește și pentru
obiectele din casă, fie ele țesături, obiecte din lemn, blide, chiar și porți – cruciulițe, spirale, pomul
vieții, rămurele de brad, soarele și luna, roata, flori de tot felul. Iar cromatica și principiile
compoziționale tradiționale conduc spre această afirmare a unității portului românesc.
Cartea este, în același timp, și un album de artă, grație numeroaselor reproduceri color ale unor
piese de port popular din patrimoniul Muzeului Național al Țăranului Român, al Muzeului Național al
Satului ”Dimitrie Gusti”, al Muzeului de Etnografie Brașov, Muzeului ASTRA Sibiu, Muzeelor
Etnografice Constanța și Brăila, fiind a treia apariție în colecția ”Tezaur de artă populară românească”
(după Măști și jocuri cu măști și Crestături în lemn).
Pentru ca lucrarea să fie accesibilă și celor interesați care nu cunosc limba română, au fost traduse
în limba engleză câteva capitole și explicațiile pentru ilustrații.
Mereu actuală prin informația neprețuită adunată în paginile sale, căutată atât de specialiști, cât și
de iubitorii creației țărănești, cartea Portul popular din România este reeditată după aproape cinci
decenii, timp în care a stat mereu în atenția muzeelor și a publicului din țară și nu numai. Demersul
editurii Alcor Edimpex, care a colaborat îndeaproape cu doamna Cristina Formagiu, fiica autoarei,
reprezintă un gest meritoriu de echilibru și normalitate, menit să aducă în atenția publicului o pagină
de istorie a culturii populare românești.
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Informații încurajatoare pentru tinerii dintre noi:
Cercetări noi și interesant
Curtoazia Dan Georgescu
Directorul Colegiului de Medicină de la Universitatea George Washington susține că mintea unei
persoane în vârstă este mult mai plastică decât se crede de obicei. La această vârstă interacțiunea
dintre emisferele dreapta și stânga a creierului devine armonioasă, ceea ce extinde posibilitățile
noastre creative. Prin urmare, printre persoanele cu vârsta peste 60 de ani veți găsi mulți oameni
care tocmai au început activitățile lor creative.
Desigur, mintea nu mai este la fel de rapidă ca în adolescență. Cu toate acestea, câștigă
flexibilitate. Prin urmare, odată cu vârsta, suntem mai predispuși să luăm decizii corecte și mai puțin
predispuși la emoții negative. Vârful activității intelectuale umane are loc la aproximativ 70 de ani,
când creierul începe să lucreze la putere maximă.
În timp, cantitatea de mielină din creier crește(o substanță care permite transferul rapid de
semnale între neuroni) Drept urmare, abilitățile intelectuale cresc cu 300% comparativ cu media.
Și vârful producției active a acestei substanțe vine la vârsta de 60-80 de ani. De asemenea,
interesant este faptul că după 60 de ani, o persoană poate folosi două emisfere în același timp.
Acest lucru face posibilă rezolvarea unor probleme mult mai complexe.
Profesorul Monchi Uri de la Universitatea din Montreal crede că mintea unei persoane în vârstă
alege calea cea mai puțin consumatoare de energie, reduce activităţile inutile și lasă doar opțiunile
corecte pentru rezolvarea problemei. A fost realizat un studiu la care au participat diferite grupe
de vârstă. Tinerii au fost foarte confuzi când au trecut testele, în timp ce cei peste 60 de ani au
luat deciziile corecte.
Acum să ne uităm la particularitățile creierului la vârsta de 60-80 de ani. Sunt într-adevăr roz.
Prezintă creierul unei persoane în vârstă
1. Neuronii creierului nu mor, așa cum se spune. Conexiunile dintre ele dispar pur și simplu
dacă o persoană nu este angajată în munca mentală.
2. Disconfortul și uitarea apar din cauza excesului de informații. Prin urmare, nu trebuie să vă
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concentrați întreaga viață pe lucruri mici inutile.
3. De la vârsta de 60 de ani, o persoană care ia decizii nu folosește o emisferă la un moment dat
, ca tinerii, ci ambele.
Concluzie: Dacă o persoană duce un stil de viață sănătos, în mișcare, are activitate fizică reală
și are activitate mentală deplină, abilitățile intelectuale nu scad odată cu înaintarea în vârstă, ci
cresc doar și ating un vârf în 80-90 de ani.
Deci, nu vă fie frică de bătrânețe. Străduiți-vă să vă dezvoltați intelectual. Aflați meserii noi, faceți
muzică, învățați să cântați la instrumente muzicale, desenați, pozaţi! Dansaţi! Interesați-vă de viață,
întâlniți-vă și comunicați cu prietenii, faceți planuri pentru viitor, călătoriți cât mai mult. Nu uitați să
mergeți la magazine, cafenele, concerte. Nu vă încuiați - este distructiv pentru toată lumea.
Trăiește cu gândul: toate lucrurile bune trebuie să vină!

Bancuri bune, clasice

Curtoazia Valeriu Pop

* Era una care zicea că iubi e aerul pentru ea. Azi am văzut-o cu alt iubi.
I-o fi zis doctorul să schimbe aerul?
* – Alo, vecina? Vii la mine să ne uităm la un film?
– Nu, mulțumesc! Îs deja gravidă!
* – Alo, pompierii?
– Da.
– Mi-a luat foc casa!
– Tinere, fii calm și răspunde de unde a început prima dată focul?
– Din Paleolitic… dar ce legătură are asta cu casa mea?
* Doi vecini stau de vorbă:
– Vecine, când te însori, măi, și tu?
– Nu pot, vecine, mi-e gândul numai la nevastă-ta…

24

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

– Te-ai îndrăgostit de ea?
– Nuuuuu!!! Mi-e frică să nu nimeresc una ca ea…
* Examen la cursul de logică.
Subiectul era: ”demonstrați că scaunul de la catedră este invizibil”.
Toți studenții scriu câte 5-6 pagini, dar nota 10 o ia Bulă, care scrisese
doar 2 cuvinte: ”Ce scaun?”
* Într-o zi ecologică, directorul vine la slujbă pe jos.
Portarul: – Ce, mă, gata, te-au dat afară?
* Ieri am găsit într-o librărie o carte care se numea ”Cum să scapi de 50%
din probleme”, așa că am luat două!
* Diferența între vaccinul Pfizer și cel de la Moderna e că al doilea, pe lângă
cip, conține și senzori de parcare…
* – Ea e nebună după el, iar el e nebun după ea.
– Și de ce nu se căsătoresc?
– Nu sunt chiar așa de nebuni…
* Un bărbat își dă seama că îi bătrân atunci când realizează că în tinerețe o
avut 4 membre flexibile și 1 țeapăn, iar de la un timp, are 4 țepene și unu flexibil!
* Paradoxul progresului: cu cât sunt mai de calitate televizoarele, cu atât mai
de rahat sunt televiziunile!
* Rezultatul școlii online:
”Lebedele trecen zare
Nule mai mîncaț că moare!”
* – Există vreo diferență între un mort care a fumat și unul care n-a fumat?
– Există! Mortul care n-a fumat e mai sănătos!
* Vor putea avea loc căsătoriile între vaccinați și nevaccinați?
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* Dacă vezi că paharul tău este pe jumătate gol, varsă-l într-un pahar mai mic
și încetează cu văicăreala!
* Ea: – Dacă treci deseară pe la mine, primești ceva dulce.
El: – Sunt diabetic.
Ea: – Văd că ești și prost.
* O poză făcută pe Marte ajunge pe Pământ în 11 minute.
La Primărie, o hârtie, ca să ajungă de la parter la etajul 1, face 3-4 zile.
* Ministrul mediului spune că numărul urșilor este de trei ori mai mare decât
normalul și că trebuie împușcați.
Și în parlament, numărul aleșilor este de trei ori mai mare, deci cum procedăm?
* – Știți care țară din Europa are cei mai mulți cetățeni de culoare?
– România! 79,6% sunt negri de supărare.
* Ador emisiunile astea culinare care încep așa: ”Azi o să gătim ceva simplu,
cu ceva ce putem găsi la oricine în frigider”, și scot ăia o jumătate de delfin,
5 kg de trufe, o pulpă de căprioară și 1 kg de icre negre.
Fix ce are toată lumea în frigider…
* – Doctore, după vaccin pot să fac sex?
– Evident!
– Ce bine, că înainte nu puteam!
* Când se termină cu pandemia o să facem carantina invers, 14 zile nu dăm
pe acasă!
* Că ne măsoară temperatura la intrare în magazine, mai e cum e, dar să nu
ne asculte din tabla înmulțirii, că ar fi groasă rău…
* Când soția te iubește și ești fericit… nu contează a cui soție e…
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* Soacra către ginere:
– Ai găsit supramax articulații?
– Nu, mamă soacră, ți-am luat Covid forte…
* Fostul meu coleg de generală, Ionel, care avea media 5 pe linie, astăzi
oprește oamenii să vadă dacă declarația e scrisă corect…

* Soacra își invită ginerele la masă. Ginerele, deși suspicios, acceptă invitația. Pe
deserturi, bere rece, vin…
La un moment dat, soacra pleacă la bucătărie. Ginerele ia o bucățică de carne și
o cratiță goală și, când intră soacra, îi trage una de o lasă lată pe jos.
La care, pisica de sub masă:
– Yeeeeeees!
* Banana și vibratorul stăteau pe noptiera unei blonde. Banana întreabă:
– E prima dată pentru tine?
– Nuuu, zice vibratorul.
– Atunci de ce morții mă-tii tremuri așa, că mă sperii și pe mine!

* Un bărbat de vârsta a doua a mers la amanta sa. În scara unde locuia respectiv
omul dornic de a trăi clipe frumoase și-a zis: ”Mare lucru, pe aripile dragostei
ajung și pe lună!”
Până la etajul 3 a urcat în fugă. Pe la etajul 6 deja mergea la pas greoi.
La etajul 8 a luat ceva pentru inimă. La etajul 12 s-a oprit ca să-și tragă sufletul
și s-a gândit: ”Poate am noroc să n-o găsesc acasă…”
* La cât de mare e amenda pentru ieșirea din casă, expresia ”N-am bani nici să
trec strada” începe să capete sens.
* Nu mai pune la suflet toate rahaturile! Viața e frumoasă!
Nu a ta! Zic așa… în general!
Doi ardeleni:
– No, ce mașină ți-ai luat?
– Nokia…
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– No, da’ ăsta-i telefon!…
– No, că ești prost! Îi ”Kia”.
* Nu faceți vaccinul Johnson&Johnson.
Așteptați vaccinul Dolce&Gabbana, să nu păreți săraci.
* Era să fac astenie de primăvară dacă nu venea iarna din nou!

Mierea de albine

Curtoazia Valeriu Pop

- în miere se găsesc enzime vii
- aceste enzime in contact cu metalul mor și mierea devine din
benefică toxică
- într-un stup se găsesc între 10 și 80.000 de albine
- mierea conține o substanță care ajută creierul uman sa
funcționează mai bine
- mierea de albine este SINGURUL aliment de pe pământ care, de
unul singur, poate întreține viața umană
- albinele i-au salvat de la foamete pe cei din Africa
- o singură linguriță cu mine este suficient pentru a întreține viața
unui om 24 de ore
- propolis făcut de albine este cel mai puternic ANTIBIOTIC natural
- pentru a obține un 1 gr de venin este nevoie de înțepătura a
peste 10.000 de albine
- mierea NU ARE TERMEN DE VALABILITATE.
- mierea de albine a fost prima formă din lume ca plată
- pentru a avea 1 kg de miere este necesar nectarul a peste
1.000.000 de flori
- primele monede din lume au avut desenate pe ele o albină
- mierea se consumă cu fagure cu tot
- pentru miere există o lingură specială, făcută din lemn și nu din
metal
- păstura de albine este cel mai sănătos aliment de pe pământ
- polenul poate avea peste 1500 de culori și nuanțe
- o albină poate zbura cu o viteză de peste 60 km/h
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- în Marea Britanie, Casa Regală consumă miere românească
- mierea de mană este făcută din saliva unor gângănii numite afide
- trupurile marilor împărați ai lumii erau îngropate în sicrie de aur și
apoi umplute cu miere ca să nu intre în putrefacție
- albinele sunt SINGURELE gângănii care produc alimente pentru
om
- denumirea „LUNA de MIERE” vine de la faptul că tinerii căsătoriți,
consumau miere și hidromel pentru fertilitate
- o matcă (regina) depune intr-o singură zi dublul greutății ei de
ouă
- matca se împerechează o singură dată cu peste 10 masculi
- matca are o „încăpere” numită spermatecă
- albinele bat din aripi de pe peste 11000 de ori/minut
- cea mai bună miere pentru femei este mierea de zmeură
- mierea de salcâm este o miere mono-polenă

Click pt. cuprins
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Mesaj de la Ozy
NR Acesta este discursul (olograf) pe care Ozy intenționa să-l țină la întîlnirea de la Comana.Dar,din vari

motive, n-a mai putut s-o facă. L-a transmis la Redacție,care, îl oferă astfel destinatarilor de drept. Spre
cunoaștere.
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Bancuri tot timpul
noi și bune
Curtoazia Dan Georgescu

Sursa : MECANICII’61, An 17, #181 noembrie 2021 EE

INTERNET
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Linck-uri WEB
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)

Testamentul Eugen Ionesco .doc 6 pag
Sate medievale .pps 32 pag
Normandia .pps 35 pag
Case ca’n basme .pps 31 pag
Legenda Cinei cea de taină.pdf 1 pag
Misterele Bucureștiului .doc 13 pag
Video de actualitate .mp4 0.23 min
Despe Covid și alte maladii istorice .doc 5pag
INRI semnificație . docx 7pag
Geniile lumii . docx 8 pag
București Frumuseți ascunse . docx 6 pag
Hoteluri exclusive . pps 45 pag
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