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Tableta lui G
Sursa : mecanicii’61, #190 august 2022

Autor Radu GRUIA

Ireversibil….iată adjectivul care , atribuit timpului, formează cu acesta
fitul pefect ! Asta da performanță ! Fără falsă modestie, cred că și noi –
promoția – aflați acum la senectute, putem să ne atribuim satisfacția pentru
menținerea legăturii dintre noi , materializată, și prin atingerea # 190 de
apariție al acestei reviste lunare.
Referitor însă la desfășurarea evenimentelor de actualitate ale vieții
socio- politice la care suntem cu toții martori în fiecare zi, mărturisesc că ,
datorită diversității , complexității dar și volumului uriaș al informației, nu mai
pot discerne subiecte pe care să le înserez în conținutul acestei tablete.
Totuși,fără să preiau ca atare diferite subiecte , voi încerca să
comentez unele dintre acestea; comentariile vor fi strict personale.
În ultimul timp s-a manifestat un adevărat tsunami al alertelor false pe
diferite teme difuzate frecvent de către majoritatea TV de știri.
Dar să citez un exemplu absolut real : la 25 iulie crt, în emisunea sa de
seară, Răzvan Dumitrescu, moderator la postul TV Antena 3 RO, a dat un
exemplu real al modului în care opinia publică este manipulată :în vara anului
2019 în Franța s-a manifestat un fenomen meteo extrem- caniculă excesivă –
care a afectat desfășurea activităților publice și sociale. Cu excepția
avertismentelor de rigoare,autoritățile de resort nu au luat ,nici-o măsură
excepțională. Întreaga activitate s-a desfășurat normal în condițiile specifice
de sezon.
Acum, în 2022, situația se repetă strict asemănător: Dar.. Autoritățile
decretează de această dată Cod ROȘU de limitare drastică a majorității
activităților. Dar…valorile temperaturilor extreme sunt sensibil inferioare
celor din 2019 ! QOD ! Ș.a,m.d ! Evrika !
Clik aici pentru cuprins
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ZENO PIRCEA
În după amiaza zilei de 17 iulie 2022, s-a stins subit
din viață colegul de grupă și bunul meu prieten Zeno.
Cu toate că am depus diligențele pentru scrierea ferparului adeqvat, conform procedurii noastre, n-am reușit să-l
obțin ; cele câteva cuvinte care urmează, își propun de fapt,
să contribuie la menținerea unor amintiri despre el.
M-am împrietenit cu Zeno la IPB, facultatea Mecanică,
Grupa 570. După terminarea studiilor a fost repartizat
în Timișoara, localitatea sa natală, unde și-a desfășurat,
de fapt, întreaga carieră activă.
În ultimul deceniu al secolului 20, am executat,
în regim privat, la Timișoara, câteva lucrări din specialitatea
mea (Echipamente medicale).
Asfel am avut prilejul să-l întâlnesc , de câteva ori pe Zeno,
înainte să devină suferind.
Zeno deși imobilizat la pat, rămăsese un cititor fervent
al revistei ; soarta a vrut să vorbesc cu dânsul chiar în
ziua evenimentului nefast.
Fie ca Domnul să-l odihnească în Pace și Lumină !
Clik aici pentru cuprins
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Telescopul spațial James Webb:
o realizare tehnică extraordinară
Sursa : mecanicii’61, #190, august 2022

Autor Radu MIHALCEA

1. În loc de introducere
În anul 1508 papa Julius II l-a însărcinat pe – deja celebru ca artist - Michelangelo
Buonarroti să picteze tavanul Capelei Sixtine din Vatican, construită încă din anul
1481, dar încă nefinisată complet. Acesta s-a simțit jignit de cererea papei, el
considerându-se un sculptor - nu un pictor! – dar nu a putut refuza cererea
preaînaltului prelat. Se spune că atunci când papa a trimis emisari să vadă ce lucrează
Michelangelo și care este progresul lucrării, acesta, indignat de jignire, nu le-a
permis intrarea și nu le-a dat nicio informație. După patru ani de lucru intensiv,
Michelangelo l-a invitat pe papa în 1512 la inaugurarea lucrării sale și i-a prezentat o
frescă centrală care corespundea perfect cu imaginea bisericii catolice despre
crearea universului și a lumii: Dumnezeu a creat mai întâi pe Adam și pe urmă i-a dat
viață!

7

Revista MECANICII’61, An 18, #190 August 2022 EE

Pictura ocupă și astăzi un loc central în atenția vizitatorilor, dar conform experienței
moderne, legată de apariția electricității, mulți vizitatori își închipuie că între cele
doua degete întinse ar trebui să existe o scânteie, care să ilustreze transferul de
energie de la Dumnezeu către Adam...
2. Teoria Big Bang a originii universului
În căutarea unei explicații moderne a originii lumii, preotul Georges Lemaître,
profesor de fizică, astronomie și de matematică la Universitatea Catolică din
Louvain, (Belgia) formulează 1927 o explicație teoretică a recentei descoperite
permanentă expandare a universului prin existența unui moment istoric originar de
la care această expansiune a pornit, totul asemănător scânteii lipsă din fresca lui
Michelangelo. Înainte de acest moment nu a existat nimic, în acel moment se
produce o explozie masivă a universului original după care urmează expansiunea
constatată și în zilele noastre, după 13,77 miliarde de ani. Articolul său "A
homogeneous Universe of constant mass and growing radius accounting for the
radial velocity of extragalactic nebulae") îi aduce recunoaștere internațională, un titlu
de doctor de la Massachusetts
Institute of Technology (USA) și definitivatul pe postul de profesor în Louvain. De
atunci origina și evoluția universului este explicată prin desenul de mai jos, în care se
deosebesc diferite etape în dezvoltarea universului. Cercetări făcute ulterior au
confirmat multe dintre ipotezele considerate în dezvoltarea acestui model dar există
încă multe lacune rezultate din lipsa posibilității unor măsurători sau observații
directe a celor petrecute în timp.
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3. Proiectul agenției NASA (National Astronautic and Space
Administration)
NASA a propus în anul 2001 să construiască un telescop cu ajutorul căruia să se
poată observa totul până la marginile universului: ținând seama de expansiune
permanentă a acestuia, observarea marginilor universului coincide și cu observarea
evoluției universului...deci până aproape de Big Bang! Aceasta ar permite
astronomilor să descopere evoluția universului în timp, mergând până aproape de
generarea acestuia...Este o propunere extraordinară, care poate duce la scrierea
unor pagini de istorie a universului, imposibil de accesat cu alte mijloace și va aduce
științei contemporane uriașe completări!

Două aspecte au trebuit clarificate de la început:
3.1
Unde să fie plasat telescopul: pe un munte pe Pământ, în spațiul
aerian – în stratosferă - folosit în prezent de numeroși sateliți, rachete și alte
obiecte create de umanitate sau...în altă parte.
Plasarea telescopului pe
Pământ are dezavantajul că
atmosfera terestră perturbă
observațiile din spectrul
electromagnetic prin prezența
norilor, a cometelor care vin
spre Pământ sau a radiațiilor
rezultate din activitatea
umană: luminile orașelor,
radiațiile centralelor și a
aparatelor electrice, etc.
Plasarea telescopului în
stratosferă prezintă
dezavantajul interacțiunii cu
sutele de sateliți și miile de obiecte care circulă acolo în urma activității spațiale ale
umanității de peste 50 de ani.
Deci trebuia găsit un loc în spațiu unde activitatea telescopului să nu fie perturbată
de ...nimic. Din aceste motive a fost ales punctul Lagrange #2, aflat la 1.5 milioane
km. depărtare de Pământ, pe partea opusă soarelui.
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Punctele Lagrange L1, L2 și L3 au fost descoperite de matematicianul Leonhard
Euler în anul 1750 iar punctele Lagrange L4 și L5 au fost descoperite de Louis
Lagrange în anul 1760. Ele sunt caracterizate prin aceea că forțele de atracție
generate de Pământ și de Soare sunt în echilibru cu forța centrifugă generată de
mișcarea orbitală a unei mase mici, de exemplu de masa telescopului spațial. De
aceea un obiect plasat pe o orbită în jurul acestor puncte rămâne „stabil” și nu
necesită o corectarea a traiectoriei lui. Aceasta ușurează nespus operația de
menținere a satelitului în orbită, distanța față de Pământ fiind așa de mare încât nu
există nicio nava spațială capabilă să ajungă la telescop pentru reparații sau
alimentare cu combustibil și să se întoarcă înapoi: numai drumul dus durează 5 luni
de zile!

3.2 În ce lungimi de undă
electromagnetică să se facă
observațiile.
Ochiul uman percepe unde
electromagnetice (lumina naturală) cu
frecvențe între 400 nanometri (violet) și
700 nanometri (roșu) dar acestea sunt
absorbite în mare parte de praful
interstelar, de moleculele existente în
spațiul intergalactic. Din contră, undele
electromagnetice cu frecvența între 1010
Hz și 10 14 Hz – unde infraroșii - trec
aproape nestânjenite prin spațiul cosmic,
și pot livra o imagine neperturbată a
obiectelor aflate acolo. De aceea s-a luat
hotărârea să fie construit un telescop care
să funcționeze în infraroșu.

3.3 Problema temperaturii în
spațiul cosmic
O problemă specială apare în legătură cu temperatura radiațiilor cosmice, care este
între – 230OC și – 2500C. În spațiul cosmic însuși – acolo fiind un vid aproape
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absolut – temperatura este de - 2330C. Aceste domenii de temperatură interferă
unul cu celălalt ceea ce duce la probabilitatea ca

aparatele de măsură ar determina o temperatură intermediară între cele două
domenii și nu temperatura reală a radiației cosmice. În plus radiația solară duce la
încălzirea părții dinspre soare a telescopului la + 85OC, ceea ce ar face imposibilă
măsurarea temperaturii undelor electromagnetice spațiale. Telescopul – oglinda
acestuia și aparatele optice - trebuie protejat de radiația solară – și de cea a
Pământului și de cea a lunii ! - iar instrumentele de măsura – care ele însăși degajă
căldură, fiind acționate electric - ar trebui răcite la temperaturi sub – 2500C! Un
răcitor criogenic și o umbrelă de protecție trebuie considerate în construcția
telescopului!

Umbrela de protecție - vezi figura de mai jos - este formată din 5 folii din aliaj de
aluminiu, distanțate între ele pentru a face loc vacuumului cosmic și a-l folosi drept
material izolant. Pentru a fi îmbarcată în racheta purtătoare, umbrela este pliată și va
fi desfăcută după ce telescopul ajunge în orbita finală.
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Procesul termodinamic este deosebit de complex: prima folie se încălzește la +83O
C și radiază căldură către folia nr. 2. Transmiterea căldurii prin convecție nu are loc
din lipsa materiei (a aerului) între cele două folii. A doua folie radiază și ea și
încălzește folia nr. 3...iar aceasta radiază către folia nr. 4...La folia nr. 5 trebuie să nu
mai ajungă nici-un fel de radiație termică!

3.3

Alte componente ale telescopului

Alimentarea cu energie electrică a telescopului duce la necesitatea instalării unui
panou solar. Pentru a plasa telescopul în jurul punctului Lagrange #2 sunt necesare
câteva manevre de corectare a traiectoriei iar pentru orientarea acestuia în spațiu
mai este necesar un sistem de măsură optic, un calculator și duze care să asigure
schimbarea orientării telescopului, după necesități. Avem în acest fel o listă completă
a părților constituente ale telescopului.
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În fotografia de mai sus o parte din echipa care a lucrat la dezvoltarea telescopului a
fost fotografiată împreună cu o macheta, pentru a furniza o impresie a dimensiunilor
acestuia: protecția solară are dimensiunea unui teren de tenis iar oglinda este
formată din 18 elemente hexagonale, fabricate din berilium și acoperite cu o foiță de
aur, care este inoxidabil și reflectă 98% din energia luminoasă care cade pe ea.
Diametrul oglinzii este de 6 m: fiind formată din panele, oglinda se poate plia și poate
fi introdusă în spațiul limitat de cargo al rachetei care o va purta în spațiu. După
atingerea orbitei dorite, oglinzile trebuie orientate și aliniate pentru a furniza o
imagine coerentă a spațiului stelar observat. Sistemul de orientare a oglinzilor este
acționat manual de pe Pământ și controlat prin vizionarea imaginilor produse de
telescop. De aceea pregătirea telescopului pentru primele măsurători a durat patru
săptămâni!

3.4

Primele fotografii ale spațiului interstelar adânc

Aici se poate vedea un grup de cinci galaxii, necunoscute până la această fotografie.
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În această fotografie este prezentată moartea unei stele: aceasta se produce prin
explozie și materialul expulzat formează o coroană neregulată la mii de km. distanță
de steaua în cauză.

4.0 Încheiere
Se poate afirma fără îndoială că prin realizarea telescopului spațial James Webb:
- au fost rezolvate probleme tehnice de o complexitate nemaiîntâlnită , înainte.
Telescopul reprezintă un salt imens în cunoștințele tehnice ale omenirii.
- s-a deschis drumul către studiul științific al evoluției universului. Cunoștințele
căpătate vor duce la o dezvoltare încă nebănuită a cunoștințelor umane.

Clik aici pentru cuprins
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Rubrica diverse
Sursa : mecanicii’61, #190 august 2022

Internet

Ce am învățat de la viața mea?

Curtoazia Corina Firuță

Am învățat că o lumânare poate aprinde mii de lumânări. Un singur om poate schimba o
generație… Mă strădui să împrăștii lumina.
Am învățat că dacă lași toate căruțele să ți-o ia înainte nu vei mai putea înainta de praf…
Am învățat că scopul primordial al vieții mele nu este să conduc firme, să dețin doctorate,
să am vacanțe în insule exotice, ci să fiu un creion ce scrie povești pentru Dumnezeu.
Am învățat că pot să nu ajung erou. Dar acolo unde sunt, trebuie să îmi fac datoria!
Am învățat că trebuie să învăț din greșelile altora. N-am timp să le fac eu pe toate!
Am învățat care este cel mai mare păcat: să nu îți dai seama că trăiești în păcat. Să faci
răul crezând că faci bine.
Am învățat că viața este ca marea: nu îi pasă că nu știi să înoți!
Am învățat că nu doar sufletul e prețios. Ci și trupul. E pahar de unică folosință. Dacă nu ai
grijă de el la tinerețe, vei regreta amarnic mai târziu.
Am învățat că atunci când orgoliul strălucește prea tare, orice înțelepciune se întunecă. Și
unde lipsește înțelepciunea, domină prostia.
Am învățat că inima nu e vie dacă pulsează numai sânge. Ci dacă pulsează și dragoste !
Am învățat că lumea nu se cucerește cu sabia sau cu forța. Ci cu dragostea.
Am învățat că arătatul cu degetul poate ucide. Nu doar pe cel arătat…
Am învățat că dacă vrei să faci ceva, vei găsi o cale. Dacă nu, vei găsi o scuză…
Am învățat cum arată fericirea. Privește în ochii unui cerșetor după ce i-ai oferit o bucată
de pâine.
Am învățat că viața e de… sticlă. Se sparge atât de ușor. Dar mai știu și că lui Dumnezeu
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îi place să lipească cioburi.
Am învățat că oamenii din jur pot fi egoiști, irascibili, invidioși și răi. Dar oricum ar fi, eu
trebuie să trăiesc frumos mai departe!
Am învățat că cine vrea să trăiască cu evlavie va fi prigonit! Sfinții sunt miei trimiși în turma
lupilor!
Am învățat că nu trebuie pus totul la inimă. Inima nu e magazie…
Am învățat că iluziile sunt gratis. Dar dezamăgirile le plătim cu un preț mult prea scump!
Am învățat că, deși ar putea să mă ferească, Dumnezeu îngăduie să fiu rănit.
Am învățat că oricâtă durere aș simți, nu trebuie să devin o durere pentru ceilalți.
Am învățat că acolo unde sunt prăpăstii între oameni nu e eficient să ridici garduri, ci să
construiești poduri.
Am învățat că orice vârf aș cuceri nu trebuie să mă opresc. Urmează altul și mai înalt.
Am învățat că Dumnezeu nu alege oamenii desăvârșiți, ci îi desăvârșește pe cei aleși.
Știu multe lucruri, multe locuri frumoase. Dar maximum de frumusețe este Dumnezeu.
Dincolo de El nu mai este nimic.
Știu unde mă voi duce: ACASĂ!
Ce am învățat eu până acum…că mai am multe de învățat!
Parintele Cristian Deheleanu

Nervul VAG
Dintre cele 12 perechi de nervi care vă străbat corpul, există una care
prezintă un interes deosebit pentru medici.
Acesta este nervul vag, al 10-lea nerv cranian.
Este cel mai lung nerv din corp!
Are originea în creier, apoi coboară pe gât, de-a lungul esofagului și cutiei
toracice înainte de a ajunge în stomac.
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Acolo, se împarte în multiple ramificații care îți vor inerva toate organele
digestive (ficat, stomac, intestin etc.) pentru a le asigura funcționarea.
Deci ai înțeles: toate organele tale sunt conectate la nervul vag.
Și asta îl face un nerv vital și chiar...
„Computerul de bord al corpului tău”
Și dacă nervul vag prezintă un asemenea interes pentru comunitățile
științifice, este pentru că are și rolul principal de a încetini ritmul cardiac și de
a calma mintea... două calități foarte utile în societățile noastre unde totul
merge mult prea repede!
Pentru că nervul vag este regulatorul sistemelor simpatic și parasimpatic:
este simultan pedala de frână și accelerația organismului tău, în funcție de
nevoile corpului tău.
Dar din cauza suprastimularii externe (știri anxiogene de televiziune, rețele
sociale, cursă pentru tehnologie și performanță...), acest sistem este epuizat.
Acesta este motivul pentru care este posibil să vă confruntați cu oboseală
cronică, tulburări de somn, apetit redus, probleme de digestie (balonare,
tranzit neregulat etc.).
Menține-ți sistemul motor al corpului!
Pentru că știai, de exemplu, că nervul vag are urmatoarele functii:
ordonă producerea de sucuri gastrice pentru a digera alimentele pe care le
consumi;
stimulează producția de bilă de către ficat pentru a digera grăsimile;
participă la eliminarea toxinelor din organism;
scade markerii inflamației;
controlează activitatea pancreasului și reglează zahărul din sânge3 (și deci
greutatea ta!);
îmbunătățește calitatea somnului.
Iar interesul pe care îl avem pentru nervul vag nu datează de astăzi! Chiar
înainte de anii 2000, oamenii de știință din Statele Unite căutau să o
stimuleze în scopuri terapeutice pentru a trata pacienții cu epilepsie.
Nervul vag este, de asemenea, foarte recunoscut pentru capacitatea sa de a
acționa asupra depresiei. În ultimii ani, mai multe studii – inclusiv un studiu
francez (februarie 2014) și un studiu american (august 2018) – au confirmat
aceste rezultate promițătoare.
Mai recent, în 2020, un alt studiu a arătat că stimularea nervului vag a avut
efecte similare anxioliticelor!
Dar atunci, de ce ar putea acest nerv să funcționeze defectuos?
Declarați război marilor dușmani ai nervului vag
Stresul, supărările, fricile și anxietățile, gestionarea defectuoasă a emoțiilor
sunt marii prădători ai acestui nerv vital!
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Odată instalate în corpul tău, acestea sunt o ușă deschisă pentru o
multitudine de simptome, cum ar fi:
boli cronice inflamatorii și/sau autoimune cum ar fi scleroza multiplă,
tiroidita Hashimoto, artrita reumatoidă;
probleme digestive: sindromul colonului iritabil, boala Crohn etc. ;
un dezechilibru al microbiotei (nervul vag comunică cu bacteriile intestinale
responsabile de buna digestie!);
tulburări de somn;
îmbătrânirea celulară timpurie etc.
Din fericire, vagul are și prieteni!
Iar printre cele mai bune practici pentru stimularea acestuia, putem aminti
respirația, o bună alimentație, activitatea fizică, relaxarea, gestionarea
emoțiilor...
Toate aceste tehnici, dacă le exersați inteligent, vă vor permite să vă
recuperați energie!
Corpul tău îl va putea folosi pentru a-ți îmbunătăți digestia, a-ți optimiza
somnul, a-ți reduce nivelul de stres, a-ți regla hormonii etc.
În practică: adoptați zilnic aceste 5 gesturi bune
Pentru a-ți menține nervul vag, este simplu: favorizează tot ceea ce te face să
te simți bine!
Și pentru a vă ajuta să începeți, iată 5 metode jucăușe care vă pot regla
nervul vag și, astfel, vă pot calma mintea.
Faceți gargara în fiecare dimineață
Acest gest foarte simplu exercită un fel de masaj al nervului vag (rețineți că
trece prin gât). Fă-o timp de 30 de secunde dimineața și seara cu apă
călduță.
Adoptă o dietă antiinflamatoare
Pune în centrul atenției legumele proaspete, precum și grăsimile bune
omega-3. Evită zahărul și excesul de carne roșie care acidifică organismul...
și gătește tu cât mai mult posibil!
Practicați coerența inimii
Închideți ochii și concentrați-vă asupra respirației. Inspirați timp de 5 secunde,
apoi expirați timp de 5 secunde. Repetați acest ciclu timp de 5 minute.
Faceți exerciții de relaxare
Întindeți-vă și închideți ochii. Faceți o „scanare” mentală a corpului, începând
cu capul. Relaxați fiecare mușchi, mergând până la picioare.
Lucrează la gestionarea emoțiilor
În fiecare seară, urmărește filmul zilei tale. Lasă emoțiile pozitive să se
cufunde și emoțiile negative să curgă afară. Ești actorul vieții tale: tu ești cel
care alegi ce emoții vrei să păstrezi în tine sau să le respingi!
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În sfârșit, știi că printre medicamentele alternative, multe tratamente te pot
însoți.
Aceste metode naturale și-au dovedit eficiența! Este cazul acupuncturii, qi
gong și yoga, reflexoterapie, auriculoterapie, masaje, sofrologie, meditație
sau coerență cardiacă. Nu ezitați să abordați un practicant pentru a fi însoțit.
În cele din urmă, în medicina pe bază de plante, plantele vă pot ajuta și să vă
reglați stresul, cauza nr. 1 a dereglării nervului vag și simptomele pe care le
provoacă: maghiranul, valeriana si floarea pasiunii au proprietati antistres, la
fel ca uleiul esential de lavanda (pentru a difuza in casa ta); in caz de
probleme digestive, bea un ceai de plante din fenicul, rozmarin sau nalba,
sau maseaza-ti stomacul cu 1 sau 2 picaturi de ulei esential de menta diluat
intr-un ulei neutru; dulcea de luncă și salcia sunt calmante remarcabile, la fel
ca uleiul esențial de iarnă (de aplicat local pe zona dureroasă). Așa că ați
înțeles importanța activării nervului vag pentru a elimina stresul din organism
și a vă împăca cu emoțiile. iti doresc multa sanatate. Pentru nervii tăi vagi!
Antoine Harben PS: Dacă suferi de probleme de digestie, întinde-te pe partea
stângă. Această poziție de dormit ajută la funcționarea ficatului și a
pancreasului și facilitează drenajul limfatic, datorită căruia vei elimina mai
bine toxinele.

Poveste
Această poveste s-a aflat de la un doctor, care acum este mort (a murit in
1999) si care a locuit lângă Tg.Jiu.
Parintii sai au fost directori la școlile din Tg Jiu: cea de băieți si cea de fete.
Tatăl sau, Matei Stoicoiu, a cumpărat o casa chiar în Tg. Jiu ca să fie
aproape de școală. Într-o vară, când se plimba prin parcul de la Tg. Jiu l-a
întâlnit pe Brâncuși în parc. Ei se cunoșteau, deoarece fuseseră colegi în
clasele primare.
L-a întrebat de ce a venit, iar el a spus ca a venit ca să cerceteze locul în
parc, unde să amplaseze niște monumente, care au fost comandate în
memoria eroilor din primul război mondial. Apoi Matei i-a spus că o să-i facă
cunoștință cu fiul sau, doctorul de care v-am spus, Traian Stoicoiu. Astfel că
atunci când Traian l-a cunoscut pe Brâncuși, a rămas impresionat.
Traian era supărat când îmi povestea că comuniștii au schimbat adevăratele
nume ale operelor lui Brâncuși și anume:
- Nu se chema “Coloana infinitului”, ci “Coloana sacrificiului infinit” dat de eroii
noștri. Pe de alta parte, dacă numărați modulele din care este alcătuită
coloana, veți obține un număr care reprezintă anul când a fost primul război
mondial și se termină cu o jumătate din modul, adică reprezintă jumătatea
anului respectiv.
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- Al doilea monument, așa cum l-a conceput Brâncuși, este o masă
înconjurată de 12 scaune. Deci nu “Masa tăcerii”, ci “Masa apostolilor
neamului”, iar în mijloc s-ar afla Iisus Hristos.
- Al treilea monument arată ca o poarta, dar nici pe departe nu este poarta.
Deci, nu se numește “Poarta sărutului”, deoarece nu are legătură cu memoria
eroilor, ci monumentul “Întregirii neamului”, deoarece fiecare stâlp este
alcătuit din 4 stâlpi uniți sus cu o grindă. Deci acestea reprezintă 8 regiuni
care trebuiau să se alipească patriei mame, România.
Trebuie să știe lumea ca Brâncuși a fost un sculptor simbolist. Comuniștilor
nu le-au plăcut numele date de Brâncuși, operelor lui.
De atunci a rămas așa, iar romanii parcă sunt drogați, nu vor să schimbe
nimic.
Doctorul înainte de a muri, a spus să transmit în țară aceste lucruri pe care el
le știa perfect.

Clik aici pentru cuprins
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Iată modul în care guvernul chinez a explicat cetățenilor săi ce
se întâmplă astăzi între Rusia și Ucraina.
Curtoazia Valeriu Pop

Poveste.
Trebuie să spun că întreaga populație a Chinei este întotdeauna
emoțional de partea Rusiei, indiferent de ce se întâmplă în Rusia.
Dar ceea ce se întâmplă cu adevărat, chinezii obișnuiți nu pot
înțelege și, astfel guvernul a decis să explice oamenilor de rând
într-un limbaj accesibil, folosind o alegorie.

În urmă cu peste 20 de ani, o fată frumoasă - Ucraina a divorțat de
soțul ei - Rusia.
Din această căsătorie au rezultat 3 copii - Crimeea, Donețk și Lugansk.
Soțul (Rusia) a fost generos și i-a lăsat fostei soții sale o mare
moștenire și a plătit chiar datoriile soției sale - aprox. 200 de
miliarde de dolari.
După despărțire, fosta soție a început să flirteze cu un bătăuș din
sat (SUA) și o bandă de tâlhari (Vest) și, a început să asculte doar
părerea lor și a început să-și atace fostul soț cu ei.
Soțul (Rusia) s-a enervat și i-a luat cu forța un copil - Crimeea.
Apoi, fosta soție, furioasă, a spus că se va căsători cu NATO pentru
a-și forța fostul soț să-i returneze copilul - Crimeea.
Cu toate acestea, bătăușul american din sat nu a vrut să se
căsătorească cu Ucraina și nu a vrut să se bată cu fostul ei soț Rusia dar, a plănuit și promis că, o va ajuta pe fosta soție Ucraina, să-și umilească fostul soț – Rusia.
Fosta soție era o mamă rea și, din când în când, îi bătea pe ceilalți
2 copii rămași la ea - Lugansk și Donețk.
Copiii plângeau și căutau ajutor la tatăl lor, care din când în când
îi ajuta financiar pe copii și se certa foarte tare cu fosta lui
soție.
Totul a fost inutil până la urmă.
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Banditul principal, care a provocat această aprigă ceartă între cei
doi foști soți, s-a folosit de această soție, dorind să-i obțină
averea. A incitat-o la ceartă și i-a oferit diverse cadouri (uniforme,
arme și echipamente care expiraseră).
Fosta soție a decis că are un mijlocitor pe care să se poată baza și a
început să fie obscenă și să-și provoace fostul soț.
Răbdarea fostului soț s-a terminat brusc și, împreună cu vărul său
(Belarus), a început să lupte pentru protecția copiilor săi - Donețk
și Lugansk.
Fosta soție - Ucraina, împreună cu huliganii (UE și NATO), s-au speriat.
Principalul șmecheraș, violator și bătăuș (SUA) a refuzat să continue
relația distructivă cu fostul ei soț și a lăsat-o pe soție singură și
fără ajutor, în fața acestuia.
Soțul (Rusia) preia acum controlul asupra tuturor copiilor și
proprietăților pe care le lăsase fostei soții.

După o astfel de explicație, chinezii au înțeles totul.

Clik aici pentru cuprins
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Știați că?

Curtoazia Nicu Suruceanu

° Zona Africii = 30,37 milioane km2
° Zona Chinei = 9,6 milioane km2
° Zona SUA = 9,8 milioane km2
° Zona Europa = 10,18 milioane km2
● Africa este mai mare decât toată Europa, China și Statele Unite ale Americii împreună.
● Dar pe majoritatea hărților lumii, Africa este reprezentată în dimensiuni reduse.
Acest lucru este făcut în mod deliberat pentru a crea efectul vizual al unei Africi mai mici , pentru a manipula, spăla
creierul și înșela africanii oriunde s-ar afla.
- Africa are 60% teren arabil.
- Africa deține 90% din rezerva de materie primă.
- Africa deține 40% din rezerva globală de aur.
- Africa, 33% din rezerva de diamante.
- Africa are 80% din rezerva globală a Coltanului (mineral pentru producția de telefonie și electronice), în principal în
Republica Democrată Congo.
- Africa are 60% din rezerva globală de cobalt (mineral pentru fabricarea bateriilor auto).
- Africa este bogată în petrol și gaze naturale.
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- Africa (Namibia) are cea mai bogată coastă de pești din lume.
- Africa este bogată în mangan, fier și lemn.
- Africa este de trei ori zona Chinei, de trei ori zona Europei, de trei ori Statele Unite ale Americii.
- Africa are treizeci și jumătate de milioane km2 (30 875 415 km2).
- Africa are 1,3 miliarde de locuitori (China are 1,4 miliarde de locuitori în 9,6 milioane km2).
Ceea ce înseamnă că Africa este SUBPOPULATĂ.
- Pământurile arabile ale Republicii Democrate Congo sunt capabile să hrănească toată Africa.
Și tot pământul arabil al Africii este un cordon pentru a hrăni întreaga lume.
- Republica Democrată Congo are râuri importante care pot ilumina Africa.
Problema este că CIA, companiile occidentale și unele marionete africane au destabilizat RDC zeci de ani.
- Africa este un continent divers din punct de vedere cultural din punct de vedere al dansului, muzicii, arhitecturii,
sculpturii etc.
- Africa găzduiește 30.000 de rețete medicinale și ierburi pe care Vestul le modifică în laboratoarele sale.
- Africa are o populație globală tânără care ar trebui să ajungă la 2,5 miliarde până în anul 2050.
● AFRICA REPREZINTĂ TRECUTUL ȘI VIITORUL OMENIRII
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Stația de metrou Politehnica
Curtoazia Corina Firuță

Foarte interesant material din toate punctele de vedere, atat ca informatii constructive,
geologice, consideratii filozofice si politica actuala romaneasca, care dezvaluie
incapacitatea observatiei, utilizarii si punerii in valoare a orice este important in
aceasta tara in acest moment.

Stația de metrou Politehnica este placata cu fosilele unor animale vechi
de peste 140 milioane de ani !!!!!
Inaugurată în 1983, această stație de metrou a fost pavată cu plăci de marmură pline de
fosile, care au trăit pe Pământ în perioada în care nu exista viață decât în apă.
Acesta este motivul pentru care Politehnica este un loc unic în lume, nu mai există o altă
stație de metrou care să se poată mândri cu așa
ceva, că este un muzeu sau sit paleontologic spectaculos.
În graba de a termina cât mai repede noua stație de metrou, constructorii nu au ținut cont
de tipul de marmură pe care-l foloseau, era suficient că arăta interesant și că era din
România, din munții Gilău, din localitatea clujeană Săvădisla.
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Ei nu au știut sau nu i-a interesat că firimiturile albe din calcarul roșu erau fosile de o
valoare inestimabilă, vechi de peste 65 de milioane de ani. Acestea poartă numele de
rudişti, iar pe peronul Politehnicii pot fi văzuți în toate secțiunile și în toate planurile.
În afară de aceștia, aici se mai găsesc bine conservați și gastropode, corali, stromatolite și
alge roșii.
„Oceanul pietrificat” din stația de metrou a fost descoperit, întâmplător, de Mihai Popa,
profesor în cadrul Departamentului de
Geologie al Facultății de Geologie și Geofizică a Universității din București, în 1994, când
încă era student. Fascinat de descoperire, el
a început să studieze fosilele de aici, iar prima lucrare despre stația de metrou a publicat-o
în anul 2000.
Tot el și-a dorit ca aici să fie deschis un muzeu ce poate fi parcurs în 3 minute, cu panouri
care să explice ce reprezintă fosilele din
bucățile de marmură și proiecții pe pereți care să redea fauna și flora care era în oceanele
de acum 60 de milioane de ani.
Totul a fost la un pas de a fi realizat, dar n-a fost să fie, iar prin 2000, Mihai Popa a
renunțat la această frumoasă idee. În acea
perioadă, fosta conducere Metrorex a încercat să obțină finanțare din partea mai multor
firme private pentru „Muzeul de trei minute”, dar
fără succes. „Deși nu este vorba despre o sumă mare de bani, nu am reușit să obținem
finanțarea necesară, deoarece sponsorii au tărăgănat întreaga operațiune și, până la
urmă, au lăsat-o baltă”, declara atunci Gheorghe Udriște, fostul director general Metrorex.
Despre o finanțare din bani publici nici nu se punea problema, era o idee absurdă. După
alți 10 ani, s-a mai încercat o dată, dar tot fără șanse de reușită.
Ar fi păcat ca acest muzeu să nu devină o realitate, pentru că, așa cum spunea și
profesorul Popa, conservarea acestor fosile este excepțională și ne oferă și nouă,
oamenilor, o lecție importantă : „Noi, ca specie, avem o istorie de numai aproximativ 300
de mii de ani, numărând spre 10.000 de generații. În comparație cu rudiștii, suntem un
grup cu o istorie extrem de scurtă. Totuși, rudiștii au dispărut aproape instantaneu în timp
geologic, din cauza extincției de la sfârșitul Cretacicului, acum 65 de milioane de ani, când
Chicxulub a lovit planeta noastră. Așadar, cum este cazul rudiștilor, poți avea o evoluție
extraordinară și un succes biologic fantastic, dar să dispari instantaneu. Acesta este tâlcul
stației, că Homo sapiens ar putea dispărea la fel de repede ca rudiștii, deși suntem o
specie mult mai tânără, cu o istorie incomparabil mai scurtă. Stația este un memento mori
pentru noi”, scria Mihai Popa într-un material pe
https://unibuc.ro/muzeul-trei-minute-lectie-de-paleontologie-la-metrou/
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Glume.... non-stop
Sursa : mecanicii’61, #190 august 2022

Internet

TARTINE cu HOHOTE ...

Curtoazia Valeriui Pop

* Nu că vreau să mă laud, dar când intru în scara blocului, lumina se aprinde singură.
* În familia noastră eu iau deciziile importante și nevastă-mea decide care sunt alea.
* Cum îi spui iubitei că s-a îngrășat?
– Ești mai mult decât mi-am dorit.
* Când mergeți la restaurant, mâncați încet și mestecați pe îndelete, că dacă vă înecați cu
mâncare și tușiți, nu mai stă nimeni să vă facă manevra Heimlich, pentru că fug toți.
* Proprietar BMW: – De ce la 250 km/oră mi se bruiază radioul?
– De aici intră Trinitas!
– Ce credeți, domn’ doctor, am nevoie de ochelari?
– Doamna doctor!
* Suntem o nație care ștergem grătarul cu o ceapă, după ce l-au lins pisicile o săptămână,
și ne temem de un virus.
* Cea mai sănătoasă și eficientă carantină este pe câmp, cu sapa.
* Vorba ardeleanului:
La tăț’ ni-i greu…
Numa’ că amu
la tăț’ deodată.
* Poa’ să fie și ceva mai rău decât carantina, spre exemplu, să ne taie netu’.
* De Paște nu se mai laudă nimeni prin sat că i-au venit neamurile din Italia.
* Eu doresc să fiu izolat undeva… prin iulie… la un hotel de 4 stele, cu vedere la mare și
all-inclusiv. Garantez să stau acolo cuminte 14 zile!
* – Doctore, când primesc salariu, mă apucă un râs isteric de zici că mor!
– Stai liniștit că nu mori, râsul prelungește viața!
– Înseamnă că ajung la pensie?
– Sigur ajungi, iar când ai să vezi pensia, o să râzi și mai tare!
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* Mărie către Ion:
– Ioane, cum se spune corect: funicular sau furnicular?
Ion, cu calmul său ardelenesc: – La ce?
* – Ioooi, ce frumos, mi-ai adus flori… sunt mușcate?

– Nu, femeie, sunt smulse!

* 80.000 de oameni au coronavirus și toată lumea vrea să poarte mască..
38 de milioane de oameni au SIDA și totuși nimeni nu vrea să poarte un prezervativ.
* Cea mai bună metodă de a determina un bărbat să facă ceva, este să îi spui că e prea
bătrân pentru asta.
* Dacă intrăm în carantină și suntem obligați să rămânem la domiciliu, ce credeți: va crește
natalitatea sau rata divorțurilor?
* Bărbatul amantei mele a intrat în carantină la domiciliu și eu sunt încă în dulap…
* V-ați burdușit frigiderele?

Acu’ rugați-vă să nu se ia curentul.

* Dacă închid ăștia și saloanele de înfrumusețare, vom fi martorii apocalipsei zombie!
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Aforisme cinice
-Nu poţi îngenunchea un popor deprins să se târâie.
-Nu-i greu să ademeneşti soţia altuia. Greu e să i-o dai înapoi.
-Prietenia care nu cunoaşte hotare se cheamă expansiune.
-Oficierea căsătoriei este o formalitate absolut necesară pentru pronunţarea divorţului.
-Alcoolism e atunci când nu vrei să bei, dar trebuie.
-Bărbaţii şi femeile sunt de acord într-o singură privinţă: n-au încredere în femei.
-Dacă munceşti din greu şi te remarci opt ore zilnic, ajungi şef şi munceşti şaisprezece
ore.
-Banii pentru salariile şi pensiile mari ajung întodeauna. Nu ajung banii pentru salariile
şi pensiile mici.
-În viaţă, e loc şi pentru eroism. Totul e să te ţii departe de el.
-Omul care crede că dragostea poate fi cumpărată cu bani n-a avut niciodată câine în
casă.
-Avem un singur fel de a ne naşte şi milioane de feluri de a muri.
-Oglinda este lucrul care o ajută pe femeie să întârzie.
-Cei mai buni zece ani din viaţa unei femei sunt între 28 şi 30.
-Computerele rezolvă toate problemele pe care nu le-am avea dacă n-ar exista
computerele.
-Fiecare om are dreptul să trăiască atât cât poate.
-Furtul ideilor unei persoane e plagiat, iar al mai multor persoane, cercetare ştiinţifică.
-Toţi ne naştem uzi, goi şi flămânzi. Şi acesta e doar începutul.
-Copilăria grea nu se termină niciodată.
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-Un prieten adevărat nu poate fi cumpărat, dar poate fi vândut.
-Cumpără deodată trei sticle de votcă şi n-o să te trimită nimeni după a doua.
-Dacă n-ar pune întrebări, copiii n-ar afla niciodată cât de puţin ştiu părinţii.
-O ţigară scurtează viaţa cu o oră, o sticlă de votcă o scurtează cu trei, iar o zi de muncă
o scurtează cu opt
-Viaţa se compune din zilele pe care le ţii minte, nu din zilele care au trecut.
-De orice fel ţi-ar fi sănătatea, ea îţi ajunge până la sfârşitul vieţii.
-Dacă vrei să ai o nevastă deşteaptă, frumoasă şi bogată trebuie să te însori de trei ori.
-Posibilităţile medicinii sunt nelimitate, limitate sunt doar posibilităţile pacienţilor.
-Burta mare nu e de la bere, e pentru bere.
-Femeia poate să-l facă repede milionar pe orice miliardar.
-Între primul şi al doilea pahar, e destul timp ca să mai bei vreo şase.
-Ignoranţa e de trei feluri: când nu ştii nimic, când ştii numai prostii şi când ştii ce nu
trebuie.
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Curtoazia Victor Cândea Muntean
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Foaie de suflet lunară a Asociaţiei “Promoţia ’61 MECANICĂ”

Linck-uriWEB
Internet

Sursa : MECANICII’61, # 189, iulie 2022 EE

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)

Fotografii spectaculoase . ppsx 68 pag
India.ppsx 45 pag
David - Michelangelo . pdf 8 pag
Adevăruri . mp4 1,31 min
Ce-ar trebui să faci….pps 18 pag
îi recunoașteți ? . pps 69 pag
Perla lumii arabe . pps 54pag
Prietenie. mp4 3,01 min
Viața pe stînci . pps 49 pag
Foto mai deosebite . pps 40 pag
Viața la Polul Sud. pps 102 pag
Venise,Murano,Burano .pps 57 pag
100 de anecdote pariziene insolite
. pps 102 pag *)

Case minunate . ppsx 27 pag
Vezi…invizibilul . ppsx 44pag
Conacul Versace - Miami. ppsx 47 pag

*) Texte în limba franceză.Deosebit de interesante. Din păcate, translatorul automat
n-a reușit traducerea în l. română.
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Telescopul spațial
James Webb….
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-Ce am învățat de la viața
mea?
-Nervul VAG
-Iată modul în care guvernul
chinez a explicat cetățenilor
săi ce…..
-Știați că?
-Stația de metrou Politehnica

Glume....non stop
-Tartine cu hohote .
- Umor spiritual
- Aforisme cinice
- Avioane pictate

Linkuri WEB
Click pe titluri pentru
lecturare

Marian Grădișteanu
13, 1939
Valeriu Eugen Pop
14, 1939
Radu Rusu
27, 1939

