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 Tableta lui G 
Sursa : mecanicii’61, #196 februarie 2023                Radu GRUIA 

Iar a mai tecut o lună ! Oare timpul ista nu ” obosește ” jamais ? Hmm… 
Că eu, de exemplu, am de rezolvat zilnic, tot felul de chestii legat de trecerea 
lui cu nepăsare; Doamne ce bine era cînd făceam ce-mi trecea prin cap, fără 
nici măcar să conștientizez, că de fapt TRĂIESC pur și simplu.Mai acum 10-
11 ani, Adrian Popa mă întreba nevinovat :ce zici Gulie vom ajunge  la 100 
de apariții ale revistei noastre ? Nu i-am răspuns atunci. Dar aș putea s-o fac 
acum: mai sunt 4 apariții și ajungem la… 200 !. Desigur, această afirmație 
rămîne, deocamdată, sub  sigla probabilității . În lumea în care ne-a fost dat 
să ne ne comsumăm timpul alocat , prezumpțiile noastre sunt ,evident, o 
glumă proastă!. În orice caz pot confirma că , ceace depinde de mine, se va 
realiza. 

      Legat tot de subiectul acesta, revista, ar mai fi un ceva  de discutat : oare 
cîți dintre colegi sau prieteni care o primesc o lecturează  cu sau fără un 
interes , să zicem normal, ca pe oricare alta care le ajunge în fața ochilor ? 
Sau o expediază la Recycle Been! Problema nu-i chiar atît de simplă; 
motivele pro sau contra pentru fiind multiple. 
”Povestea” a început la sfîrșitul lui ‘ 21 cînd Dl.Dumitru Jr.s-a hotărît să pună 
capăt apariției lunare a revistei , idea  părintelui Dsale, care dura cam de 
multișor. Avîndu-se în vedere că Dînsul n-a făcut parte din promoția noastră, 
faptul poate fi apreciat drept normal. Ba chiar gestul a fost considerat ca atare 
chiar și de către unii dintre colegi.  
Dar buba este de fapt alta : ani de zile ne-am întîlnit, tradițional lunar,  revista 
apărînd așisderea , iar criminala  pandemie ne-a dat  lovitura de grație 
punînd  capăt atît întîlnirilor  lunare,  cît și  aniversării celor 60 de ani de la 
absolvire . Dacă renunțăm , atunci ce ne mai rămăne? 
Iată dece țin să le mulțumesc colegilor care au înțeles spontan ce ni s-a 
întîmplat și au decis să participe la continuarea legăturii noastre. Momentan 
aceștia sunt . Corina Firuță ,Sorin Dinescu, Mihai Ene, Radu Mihalcea. Vale-
riu Pop, Nicu Suruceanu . 
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Pe postul unei eventuale pledoarii finale, permiteți-mi să reproduc un mail 
trimis, mai de mult.,  – cu o intuiție remarcabilă – de către Rodica Bărănescu : 
 
Draga Radule, 
 
Radu - cel  tinar - mi-a povestit despre ultimele evenimente in legatura cu 
asociatia si cu revista Mecanicii 61 si acum vreau sa-ti spun si eu parerea 
mea: asociatia trebuie sa existe atit timp cit mai sunt doi membri care-si 
doresc aceasta.  Iar revista trebuie/poate sa apara atat timp cit se gaseste 
cineva care s-o redacteze si un coleg care s-o citeasca. 
 
Desigur ca aceasta prezentare este extrem de simplificata si ca mai apar 
probleme administrative sau de alt fel:  toate acestea  trebuiesc discutate si 
rezolvate: unde este un tel si o vointa se gasesc si solutii.  Noi, eu si Radu, 
suntem si raminem alaturi de cei care isi doresc mentinerea  in viata a 
asociatiei si a revistei.  
 
Poti sa publici asta in revista, sau unde crezi tu ca ar fi de folos pentru a 
mentine asociatia si revista in viata. Trimit emailul acesta si lui Ozi, despre 
care cred ca are aceeasi parere. 
 
Sanatate si succes! 
 
Rodica                                      Nov 10, 2021, 7:27 PM Chicago. IL,USA 
 
                                                    Q E D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clic pentru cuprins  
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Născut 27.08.1939 - decedat 01.01.2023 
A fost unul din cei 4 copii, Radu, Vasile, Ion si Victoria, ai familiei. Tatal 
său s-a intors din razboi cu divizia Tudor Vladimirescu. A continuat 
cariera militara fiind deplasat cu familia la Mizil, Harghita, Sighisoara, 
Bucuresti. 
Radu a terminat liceul I.L. Caragiale si a continuat studiile la Politehnica, 
Facultatea de Mecanica, Sectia Constructii Aeronautice, facultate pe care a 
absolvit-o in 1961. 
A fost repartizat la Tarom, sectia Intretinere Avioane si s-a specializat pe 
cateva tipuri de avioane, inclusiv cu delegatii in U.R.S.S. 
S-a casatorit cu Vala, o fata exceptionala. Au avut 2 copii: Catalin si
Andreea-Gratiela.
In anii 70, cumnatul lui a "fugit"din tara prin Turcia si a ajuns in S.U.A.
In aceste conditii, a fost scos din aviatie si mutat la o baza auto.
Dupa multe framantari si discutii, cum avea si socrii plecati in S.U.A, s-a
decis sa plece si el.
A locuit ultima data in Trumbull-CT-SUA.
A lucrat in profesie la firma Sikorsky, avand deplasari in U.R.S.S., si apoi
la alta firma, tot de aviatie.
A avut o situatie materiala foarte buna si a adus la el sora si un nepot.
In ultima perioada a avut o sanatate precara si a necesitat asistenta
permanenta.
De fiecare data cand venea in tara se bucura mult de revederea rudelor si a
locurilor natale.
Melodia preferata: Radu mami, Radule!
Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!

IN MEMORIAM 

RADU RUSU 
Sursa : mecanicii’61, #196 februarie 2023                Mihai ENE 
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Scrisoare la  
începutul anului 2023  

Sursa: mecanicii’6, #196 februarie 2023 Radu MIHALCEA,Rodica BĂRĂNESCU   

 

                                                                                                                                 
 

                                                                                                                     

 

 

Anul trecut – 2022 – a fost cel mai dificil din viața noastră și vrem să-l uităm cât mai 
curând posibil și să ne uităm cu speranță la noul an și la perspectivele sale … într-un 
fel, 2022 a fost, probabil, și cel mai de succes … pentru că am rezolvat aproape toate 
problemele – toate foarte dificile – dar… ne aflam acum la un alt nivel de viata, asa 
cum eram obisnuiti: suntem acum in mod clar „oameni batrani” si nu mai „oameni 
maturi”, a caror varsta nu poate fi identificata… si pot face o multime de lucruri 
extravagante dupa placerea lor…  

A inceput cu o vizita la un restaurant in jurul zilei de nastere a lui Rodica… dupa ce 
noi si cativa prieteni buni am avut o masa gustoasa, Radu mergea la masina noastra sa 
mearga acasa… dar nu a putut sa o porneasca pentru ca mana dreapta nu se supunea 
ordinelor creierului… a realizat ca a fost un accident vascular cerebral, dar prima lui 
grija a fost sa o aduca pe Rodica acasa… putea sa conduca masina cu mana stanga… 
venim acasa, el a analizat starea lui de bine și a decis să rămână acasă în timpul nopții.  
Zilele următoare, el se simte mai bine, dar a vizitat medicul de familie și acest lucru îl 
trimite la spital. Acolo medicii i-au analizat vasele de sânge pentru a găsi cauza 
accidentului vascular cerebral și au descoperit că toate vasele sale erau libere de 
depozite (!!), cu excepția unuia: Acesta care leagă inima de creier, Care a fost 75% 
obstrucționat… în plus, medicii au găsit un corp ciudat într-una din camerele inimii 
sale – un maxom – care a crescut și a limitat volumul de sânge care ar putea fi pompat 
de inima lui… trebuie eliminat cât mai curând posibil!  

Pe 1 aprilie, operatia foarte dificila si rareori necesara s-a facut cu succes, iar Radu a 
ramas in reabilitare pana la mijlocul lunii iunie… Rodica trebuie sa ramana singura 
acasa… dar foarte repede s-a constatat ca are nevoie de ingrijire speciala: A fost 
diagnosticata cu declinul capacitatilor intelectuale… Care este urmată de Allzheimer. 
Tratamentul oferit de medicina clasică constă în injecții cu metformină și insulină, dar 
acest tratament a fost același timp de mai mult de 20 ani și nu a vindecat Rodica … 
nu există un tratament oficial recunoscut de succes pentru această boală!  

Când Radu a putut începe o mică parte din activitatea sa normală, prima grijă a fost să 
se uite în jur și a aflat că medicii privați au dezvoltat deja o soluție pentru a opri declinul 
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și - posibil - pentru a-l inversa. I-a contactat, le-au oferit conceptul lor – foarte complex 
– care include o schimbare totală a stilului de viață: Mâncare specială cu un procent 
ridicat de grăsimi și multe legume, exerciții fizice și mentale intense pentru mai multe 
ore pe zi, o viață socială intensă, o viață fără stres… au început să o implementeze 
bucată cu bucată și acesta este acum programul lor: O luptă zilnică pentru viață – atât 
viața Rodicăi, cât și cea a lui Radu.  Primele rezultate sunt pozitive: Radu poate deja să 
coordoneze această activitate foarte intensă – dar încă nu poate juca pichleball, 
Pasiunea lui din ultimii ani – și Rodica a reînceput să facă lucruri pe care le-a 
neglijat/uitat în ultimii trei – patru ani… ei încă nu pot călători… iar vizitarea 
prietenilor departe de casă rămâne o problemă sau – pur și simplu – nu este posibilă.  

Este acesta succesul despre care am scris la începutul acestei pagini?  S-ar putea să 
fie… dar trebuie să continuăm și să vedem la ce nivel de activitate ne putem întoarce… 
suntem optimiști…  

 

Le mulțumim tuturor celor care au contribuit masiv la succesele de anul trecut.  În 
primul rând, ne gândim la dr. Mamdouh Bakhos, a cărui tehnică chirurgicală a fost atât 
de perfectă încât Radu nu a avut nici o durere tot timpul și inima lui a funcționat și 
funcționează perfect. Apoi le mulțumim prietenilor noștri care ne-au ajutat să 
răsturnăm această perioadă dificilă: Familia Stan, care ne-a ajutat atât în timpul 
spitalizării, cât și după aceea  

Iar familia Comsulea: Olezia l-a asistat pe Radu în timpul procedurilor spitalicești, și 
amândoi au arătat atât de multă prietenie încât vindecarea noastră a fost accelerată!  
Vă mulțumesc, dragi prieteni!  

Dorim un an nou fericit 2023 tuturor prietenilor noștri care citesc această scrisoare!  

 

 

 

  

  

 

 

Clic pentru cuprins 
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       Rubrica diverse 
 
 
 
 
 
 

                          
                               Pentru aceste ultime zile ale anului ... 

O POVESTE.. adevărată, de viaţă şi suflet....                                                                            
Curtoazia Valeriu Pop 

 
Un bărbat de 75 de ani călătorea cu trenul și folosea timpul pentru a citi. 

Alături de el un tânăr student citea și el o carte voluminoasă de științe. 
După un timp, tânărul observă că bătrânul de lângă el citește BIBLIA și, 

fără menajamente, îl întrebă : 
- Dumneavoastră încă mai credeți în această carte plină de fabule și 

povești? 
- Bineînțeles, răspunse bătrânul, dar aceasta nu este o carte de povești sau 

fabule, este Cuvântul lui Dumnezeu! Considerați că e greșit să cred în aşa 
ceva? 

- Consider că e greșit! Cred că ar trebui să vă dedicați studiului științei și 
Istoriei Universale. Veți vedea cum Revoluția Franceză, acum mai bine de 100 de 
ani, a demonstrat miopia, stupiditatea și minciunile religiei. Doar persoane fără 
cultură sau fanatice mai pot crede în astfel de prostii. Dv., domnule, ar trebui să 
cunoașteți puțin mai mult părerea oamenilor de știință cu privire la lucrurile 
acestea. 

- Și spune-mi, tinere, aceasta este părerea oamenilor noștri de știință despre 
Biblie? 

- La următoarea stație trebuie să cobor și nu am timp să vă explic. Vă rog să 
îmi dați cartea dv. de vizită și vă voi trimite prin poștă câteva lucrări pe tema 
aceasta. Așa vă veți edifica asupra acestei teme care preocupă acum, întreaga 
lume. 

Bătrânul, cu multă răbdare și liniștit, căută în buzunarul hainei sale. După un 
scurt timp îi întinse cartea sa de vizită. 

Când tânărul citi, se rușină și nu mai îndrăzni să ridice capul...şi nici ochii din 
pământ. 

Pe cartea de vizită: 
 
 
 

Sursa : mecanicii’61, #196 februarie 2023                               Internet  
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Profesor Doctor Louis Pasteur 
Director General al Institutului Național de 

Cercetare Științifică al Universității 
Naționale Franceze 

„Puțină știință ne desparte de 
Dumnezeu, multă știință ne apropie!” 

Dr. Louis Pasteur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1822-1895 

(Această întâmplare a avut loc în 1892).  
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        NOUL SISTEM EDUCAȚIONAL DIN JAPONIA 

  

 „Este atât de revoluționar încât formează copii ca „Cetățeni 
ai lumii”, nu ca japonezi. 

 Un plan pilot inovator numit „Brave Change” (Futoji no 
henko) este în curs de desfășurare în Japonia pe baza 
programelor educaționale Erasmus, Grundtvig, Monnet, 
Ashoka și Comenius. 

 Este o schimbare conceptuală. Ei vor înțelege și accepta 
diferite culturi, iar orizonturile lor vor fi globale, nu 
naționale!!! 

 Programul de 12 ani se bazează pe conceptele: 

 - Zero materiale de umplere. 

 - Zero teme. 

 - Și are doar 5 materii, care sunt: 

 1. Aritmetica de afaceri. 

 Operații de bază și utilizarea calculatoarelor financiare. 

 2. Citirea. 

 Încep prin a citi o fișă zilnică a cărții pe care o alege fiecare 
copil și ajung să citească o carte pe săptămână. 

 3. Civism. 

 Înțelegerea acestui lucru, cum ar fi respectarea deplină a 
legilor, valoarea civilă, etica, respectul pentru regulile de 
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conviețuire, toleranța, altruismul și respectul pentru ecologie 
și mediu. 

 4. calculator. 

 Birou, internet, social media și afaceri online. 

 5. limbi. 

 4 sau 5 alfabete, culturi, religii, inclusiv japoneză, latină, 
engleză, germană, chineză, arabă;  cu vizite de schimb de 
socializare la familii din fiecare țară în timpul verii. 

 Care va fi consecința acestui program? 

 Tineri care la 18 ani vorbesc 4 limbi, cunosc 4 culturi, 4 
alfabete. 

 - Sunt experți în utilizarea computerelor și telefoanelor 
mobile ca instrumente de afaceri. 

 - Citesc 52 de cărți în fiecare an. 

 - Respectă legea, ecologia și conviețuirea. 

 - Se ocupă de aritmetica de afaceri și finanțare la decolare. 

 Vor fi pregătiți să fie cetățeni ai lumii și nu doar ai țării lor...” 

  
  

  
 

 
  

 Clic pentru cuprins 
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                      LENEA  
                                                       Curtoazia Paul Moren 

 
Helmuth Karl Bernhard Graf von Moltke (1800 – 1891) a 
fost un general prusac, Șeful Statului Major General (Großer 
Generalstab) al armatei prusace și un mare strateg. 

Imediat după numirea în funcție, a trecut la reforme, între 
care și modul de instruire și promovare a ofițerilor. 

În acest scop, i-a evaluat după două criterii: 

       * gradul de inteligență (de la proști la inteligenți) 

și 

       * atitudinea față de muncă(de la leneși la harnici). 

  

În baza acestor criterii, au rezultat patru grupe / tipuri de 
ofițeri: 

       * A: prost și leneș 

       * B: inteligent și harnic 

       * C: prost și harnic 

       * D: inteligent și leneș 

Ofițerilor din categoria A, proști și leneși, le-a dat sarcini 
simple și repetitive. Aceștia nu mai puteau înainta în cariera 
militară. Este posibil ca, într-o bună zi, să le vină o idee 
bună, dar mai important, nu creează probleme. 
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Moltke considera că ofițerii din categoria B, inteligenți și 
harnici, erau obsedați de micromanagement (se pierd în 
mărunțișuri) și, prin urmare, sunt lideri de slabă calitate. Era 
posibilă o promovare, dar nu până la nivel de ofițeri de Stat 
Major. Acești ofițeri dădeau certitudinea că ordinele vor fi 
îndeplinite la timp și întocmai, în toate detaliile. 

Ofițerii din categoria C, proști și harnici, erau considerați 
periculoși. Moltke afirma că aceștia ar trebui să fie 
supravegheați permanent, ceea ce este inacceptabil în 
armată. Deoarece ar fi putut crea probleme grave, greu de 
remediat, aceștia au fost scoși din armată. 

Ofițerii din categoria D, inteligenți și leneși, erau cei pe care 
Moltke îi considera cei mai potriviți pentru cele mai înalte 
funcții de comandă. Acești ofițeri erau suficient de inteligenți 
ca să știe ce trebuie făcut, dar și suficient de leneși, pentru 
a găsi cea mai ușoară și simplă cale de a atinge obiectivul 
cerut. 

Este adevărat că lenea singură nu este productivă. Ea 
trebuie combinată cu inteligența. Oamenii leneși și 
inteligenți au un avantaj în societate și sunt cei mai nimeriți 
pentru rolul de lider într-o organizație. 

Lenea în viziunea unui comunist 

O lucrare importantă care tratează subiectul este “Le droit 
à la paresse: réfutation du droit au travail de 
1848”, scrisă de Paul Lafargue (1842 - 1911) în 1880 și 
tradusă pentru prima oară în română de Alexander Tendler 
sub titlul Dreptul la lene. 

În esență, autorul arată că marii industriași / patroni 
consideră că lenea nu este bună, deoarece muncitorii leneși 
le scad (patronilor) posibilitatea de a se îmbogăți tot mai 
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mult. De aceea, prin publicitate, aceștia conving masele sa 
cumpere mai mult, astfel că, pentru a cumpăra mai mult, 
muncitorii vor munci mai mult, în final ajungând să fie 
epuizați fizic și înglodați în datorii. 

Concluzia autorului este că, dacă am munci mai puțin 
fiecare dintre noi, am putea trăi toți mai bine, șomajul ar 
scădea – iar nivelul de viață al populației s-ar îmbunătăți. 
Dar nu ar mai câștiga atât de mult patronii. 

Lenea in viziunea unui longeviv 

Născut în Tunstall pe 4 noiembrie 1902, este cel mai bătrân 
bărbat din Marea Britanie trăieşte în Derbyshire din 1947, 
iar de-a lungul vieţii sale a fost martorul a două războaie 
mondiale, a fost preot în armata britanică şi învăţător timp 
de 10 ani, fiind căsătorit de 3 ori. 

Rugat să-şi dezvăluie secretul longevităţii, seniorul a 
mărturisit candid: lenea! Mulţi au crezut că e doar o glumă, 
însă studii recente vin să demonstreze că un consum mic 
de energie poate să ne ajute să trăim mult şi bine. 

 Persoanele care nu prea se înghesuie să muncească 
şi care au oroare de exerciţiile fizice bănuiau de multă 
vreme acest lucru, dar acum a fost confirmat de 
oamenii de ştiinţă: lenea prelungeşte viaţa! 

 Cei care se trezesc în zori şi sunt agitaţi toată ziua îşi 
pregătesc din tinereţe mormântul, susţine dr. Peter Axt, 
expert în sănătate publică, citat de Daily Mail. El 
recomandă să lenevim jumătate din timpul nostru liber, în 
loc să ne căznim să mergem la sală ori să facem jogging. 

    Dr. Peter Axt şi fiica sa, dr. Michaela Axt-Gadermann, au 
publicat o carte ("Bucuria Lenii: Cum s-o laşi mai moale 
şi să trăieşti mai mult") în care explică pe larg faptul că toţi 
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oamenii posedă o cantitate limitată de "energie vitală" şi că 
viteza cu care este consumată, determină precis speranţa 
de viaţă a fiecărei persoane. 

    Cei doi mai spun că activităţile care sunt mari 
consumatoare de energie, precum "trasul de fiare" într-
o sală de forţă, accelerează îmbătrânirea şi fac 
organismul mai susceptibil la îmbolnăvire. "Un stil de 
viaţă mai relaxat este important pentru sănătate... 

    Dacă ai o viaţă stresantă şi faci exerciţii fizice în 
exces, organismul produce hormoni care determină 
instalarea hipertensiunii", afirmă Axt-Gadermann. 

    Ea a adăugat că una dintre diferentele-cheie între 
oamenii mai leneşi şi cei hiperactivi este că organismele mai 
active produc mai mulţi "radicali liberi" (molecule instabile de 
oxigen) despre care se crede că ar accelera îmbătrânirea. 

    Mai mult, "lenea este, de asemenea, importantă pentru 
un sistem imunitar sănătos pentru că celulele specializate în 
apărarea organismului sunt mai puternice în condiţii de 
relaxare decât în situaţii de stres". Iar în timpul relaxării şi 
metabolismul este mai lent, producându-se mai puţini 
radicali liberi. 

    Atât Axt-Gadermann, 34 de ani, cât şi tatăl său, în vârstă 
de 65 de ani, au fost alergători de cursă lungă (fond), ceea 
ce le permite să susţină că vorbesc în cunoştinţă de cauză. 

    Totodată, ei afirmă că râsul este o alternativă mai 
sănătoasă decât alergarea sau exerciţiile fizice. 

    În carte, cei doi cercetători mai spun că lenea este foarte 
bună şi pentru creier. Asta pentru că exerciţiile fizice sau 
stresul duc la producerea unui excedent de cortizol, un 
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ormon care vatămă neuronii provocând pierderi de memorie 
şi senilitate prematură. 

    “Lenea nu e nimic altceva decât o obişnuinţă de a te 
odihni înainte de a obosi” spunea Jules Renard. Iar butada, 
foarte reuşită, ar avea o mai mare aplicabilitate dacă 
societatea n-ar culpabiliza statul degeaba, fie el şi pe 
termen foarte scurt, întreţinând totodată un veritabil cult al 
muncii asidue şi al activităţii fizice. 

 
Nota Bene: Bătrânii noştrii spuneau despre o persoană 
leneşă: Ăsta trăieşte 100 de ani şi uite... s-a dovedit că 
aveau dreptate. 

 
Lenea ca factor de progres al omenirii   

Robert A. Heinlein, scriitor american de literatură științifico-
fantastică, afirma că „progresul nu este realizat de către cei 
care se scoală devreme. Este realizat de oameni leneși care 
caută căi mai ușoare pentru a realiza ceva.”  

 
 
    
 

Știați că?  Legea lui Ohm aproape că a 
distrus viața lui Georg  
Există puține lucruri în EE care sunt mai elementare decât Legea lui Ohm (V = IR), 
care a fost publicată de Georg Simon Ohm în 1827.  De fapt, pare atât de clar și de 
evident încât s-ar crede că trebuie să fi fost acceptat de comunitatea științifică și 
inginerească de îndată ce a fost conceput.  Cu toate acestea, nu a fost cazul.  În 
schimb, criticii l-au atacat, ceea ce l-a costat pe Ohm slujba sa și aproape i-a 
distrus viața.  
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Călătoria lui Ohm spre descoperire  
Georg Ohm a fost un profesor de fizică în vârstă de 28 de ani în 1825, când a decis 
pentru prima dată să studieze efectul metalului într-un circuit asupra curentului 
produs.  Acest experiment a fost posibil deoarece cu cinci ani mai devreme, omul 
de știință danez Hans Christian Oersted a descoperit că curentul dintr-un fir ar 
putea mișca un magnet pe o busolă, ceea ce a permis oamenilor să folosească 
forța pe o busolă pentru a măsura direct atât direcția, cât și intensitatea curentului.  

Din păcate pentru Ohm, bateriile la acel moment erau slabe și inconsecvente și se 
vor stinge în câteva minute.  La început, el a încercat să compare curentul dintr-un 
fir cu un "conductor standard", astfel încât să poată vedea care este curentul 
independent de cât de puternică era bateria, ceea ce i-a dat rezultate mixte.  

În 1826, fostul profesor de colegiu al lui Ohm a sugerat că ar avea mai mult noroc 
cu ceva numit termocuplu (două metale lipite împreună și puse la o diferență de 
temperatură pentru a crea tensiune) ca sursă de tensiune, deoarece este "mult mai 
stabil". Ohm a încercat termocuplul cu un capăt fierbinte sub apă clocotită și 
capătul rece în apă cu gheață și a constatat, spre încântarea sa, că curentul a fost 
constant și puternic timp de peste 30 de minute.  

Ohm a repetat apoi experimentul cu o sursă de termocuplu și a măsurat forța 
magnetică a firului pentru opt fire de lungimi diferite.  Ohm a constatat că „puterea 
acțiunii magnetice” a scăzut cu lungimea x, în conformitate cu ecuația a ÷ (b + x).  
Ohm a fost imediat destul de sigur că valorile pentru a și b depind într-un fel de 
„rezistența celorlalte părți ale circuitului” și de ceea ce el a numit „forța interesantă”, 
deși avea nevoie de mai multe experimente pentru a determina dependența lor.  

Ohm a refăcut apoi experimentul cu o diferență de temperatură redusă, și astfel a 
redus „forța excitantă” sau „tensiunea” termocuplului său.  În acest caz, pe măsură 
ce el a variat lungimea firului, „puterea acțiunii magnetice” a variat de asemenea 
prin aceeași ecuație, unde numărătorul a a fost mult redus, dar b a fost același.  Cu 
alte cuvinte, i s-a părut lui Ohm că curentul dintr-un fir era legat de o fracțiune 
simplă, în care numărătorul avea de-a face cu rezistența bateriei sau termocuplului, 
iar numitorul avea de-a face cu lungimea firelor, Sau ceea ce Ohm a numit 
„lungimea rezistenței”.  

Apoi Ohm a făcut o deducție profundă din aceste experimente, ceea ce el a numit o 
„lege pură a naturii”. El a decis că "tensiunea" era de la baterie sau termocuplu și 
că se disipa pe lungimea circuitului pe măsură ce curentul curgea peste circuit, ca o 
pompă pentru o cascadă artificială care ridică apa la o anumită înălțime și apoi apa 
cade.  Indiferent de traseu, schimbarea înălțimii este aceeași cu revenirea la partea 
de jos a cascadei.  

Ohm a fost destul de mulțumit de concluziile sale și și-a publicat teoriile și 
rezultatele în 1827 într-o carte mică, „circuitul galvanic investigat matematic”, care a 
fost urâtă și apoi ignorată.  De ce?  

https://www.eeweb.com/the-basics-of-thermocouples/
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Perioada de întuneric a lui Ohm  
În primul rând, Ohm nu a fost primul care a încercat să găsească această relație, ci 
doar primul care a găsit ceea ce credem că este relația care funcționează pentru 
majoritatea situațiilor.  În 1820, cu șapte ani înainte de Ohm, marele om de știință 
francez André-Marie Ampère a încercat să adauge mai multe baterii la un circuit 
pentru a vedea ce s-a întâmplat cu curentul.  Cu toate acestea, Ampère folosea fire 
foarte groase și baterii cu rezistență internă foarte mare.  

Astfel, atunci când Ampère a folosit două baterii în serie, curentul total a crescut 
doar ușor și părea a fi același.  La acea vreme, cu toate acestea, părea clar că 
Ampère a dovedit că curentul era independent de tensiune.  De asemenea, 
Ampère era faimos, iar Ohm nu.  Dacă oamenii trebuiau să aleagă între 
experimentele lui Ampère și Ohm, ei au ales Ampère de fiecare dată.  

În al doilea rând, Ohm vorbea despre „tensiune” într-un mod nou.  În momentul în 
care tensiunea provenea de la baterie sau de la termocuplu, nu se vorbea despre 
„tensiunea” (sau ceea ce numim acum diferența de potențial) dintre două puncte 
ale unui circuit.  

În al treilea rând, și probabil cel mai dăunător, teoriile lui Ohm au fost opuse de un 
rival pe nume Georg Fredrich Pohl, care tocmai își publicase propria lucrare despre 
știința circuitelor.  Pohl a numit rezultatele lui Ohm „un eșec inconfundabil” și l-a 
convins pe ministrul german al Educației că „un fizician care profesase astfel de 
erezii nu era demn să predea știința”. Ohm a fost devastat de sentimentul că 
superiorii săi de la gimnaziu au fost ofensați de munca sa.  El a declarat că este 
imposibil pentru el să-și păstreze poziția acolo și să renunțe, plin de „mortificare și 
durere”, așa cum a spus un biograf.  

A durat până în 1833, după ce a trimis continuu intrări la regele Bavariei, pentru a 
găsi o nouă poziție, ca profesor la o școală Politehnică din Nürnberg.  

Calea lui Ohm spre acceptare  
În 1834, Moritz Jacobi, un arhitect rus care trăiește în Germania, a citit Ohm și a 
scris o lucrare despre modul în care teoriile lui Ohm l-au ajutat să proiecteze un 
motor electric foarte timpuriu.  Această lucrare a fost publicată în Germania și în 
Franța, unde nu a câștigat aproape nici o atenție, deoarece Jacobi a fost sincer 
despre cât de eficient (sau ineficient) era micul său motor.  

Apoi, în 1836, William Sturgeon, un cizmar care a inventat electromagnetul, a intrat 
într-o luptă cu oamenii de la Societatea Regală din Londra.  Frustrat și practic 
ostracizat, Sturgeon și-a deschis propria revistă.  Sturionul a publicat apoi o 
descriere a unui motor pe care l-a făcut și a susținut că este foarte puternic, „la 
aceeași scară în care vedem bucăți de mașini puse în mișcare de modelele mari de 
motoare cu aburi”, deși, în retrospectivă, era practic o jucărie de filare.  
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În curând, meșterii englezi încercau să-și facă propriile motoare electrice puternice, 
inclusiv un tânăr producător de bere pe nume James Joule (pentru care sunt 
numite unitățile de energie) și toată lumea scotea revista lui Sturgeon după trucuri 
și sfaturi.  

Din fericire, în 1837, Sturgeon a publicat o traducere în limba engleză a operei lui 
Jacobi, inclusiv descrierea simplă a Legii lui Ohm, și cum buzunarele de oameni din 
Anglia au început să folosească această relație în dispozitivele lor, Legea lui Ohm a 
câștigat popularitate prin cuvânt cu cuvânt.  

Până în 1841, Legea lui Ohm a fost suficient de populară încât Asociația Britanică 
pentru progresul științei a decis să traducă întreaga carte a lui Ohm din 1827 în cel 
de-al doilea volum al „Memoriile științifice, selectate din tranzacțiile Academiilor 
străine de știință și societăți învățate, și din reviste străine”. Ohm a primit cea mai 
înaltă distincție a Societății Regale din Anglia, Medalia Copley, pentru „cercetările 
sale în legile curenților electrici”.  

După aceea, lucrările științifice din Anglia au fost pline de oameni de știință care au 
scris despre teoriile lui Ohm.  De exemplu, în 1843, Charles Wheatstone a introdus 
ceea ce se numește acum „podul Wheatstone”, spunând că „instrumentele și 
procesele pe care urmează să le descriu [sunt] toate bazate pe principiile stabilite 
de Ohm în teoria sa a circuitului solar.”  

Ohm s-a simțit îndatorat față de oamenii de la Societatea Regală și le-a dedicat 
cartea sa din 1849 despre fizica moleculară, spunând că sprijinul lor i-a dat curajul, 
„care anterior a fost înmuiat prin tratamentul descurajator, pentru a reînnoi eforturile 
în domeniul științei.” Ohm a murit cinci ani mai târziu, în iulie 1854, la vârsta de 65 
de ani, din cauza unui atac de apoplexie.  

Recunoaștere postumă  
În 1861, Wheatstone, Joule și mulți alții de la Asociația Britanică pentru progresul 
științei au propus ca o unitate standard pentru rezistență să fie Ohma în onoarea lui 
Georg Ohm (care a fost scurtată la Ohms cu 1867).  Pe măsură ce o pare aproape 
de zero, unitățile de ohmi au primit litera greacă Omega (W), deoarece Omega 
începe cu litera o, și folosim această nomenclatură până în ziua de azi.  

Prin numirea unităților în Ohm și a legii în „Legea lui Ohm”, cei mai mulți oameni 
recunosc contribuția lui Georg Simon Ohm, chiar dacă majoritatea dintre noi nu 
erau conștienți de luptele personale prin care a trecut pentru a ajunge acolo.  

 
                            

  
 

 

 

               Clic pentru cuprins                         
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                                      O seara muzicala   
                                                                                                                   Autor Radu Mihalcea 

          Dragii mei,  

Aseara - ca nicio data in ultimele 12-14 luni de zile - mi-am permis o seara 
muzicala...Am rezolvat probleme grele, am luat-o pe un drum nou - de fapt o carare 
laturalnica - si am in fata un viitor despre care sper sa fie mai luminos decat anul 
care a trecut...Durerile mele de stomac au inceput sa se estompeze, muschii incep 
sa se contureze pe sub stratul de grasime care i-a inlocuit de la operatie 
incoace...Teribil! Lucrez cu un antrenor foarte talentat si dedicat si acesta si-a pus 
in cap sa ma scoata in primavara pe terenurile de picklebal ca un viitor 
campion...Asa sa-l ajute... sanatatea mea...! 

Am deschis TV la You Tube si am cautat compozitiile mele favorite...pe care nu le-
am mai ascultat de multa vreme, de ani...Primul care mi-a cazut sub ochi a fost 
concertul pentru pian si orchestra nr. 5 al lui Beethoven, avind ca dirijor pe 
Gheorghiev, un rus genial, probabil cel mai la moda in lumea muzicala 
internationala, in ultimul deceniu...Pina la inceputul razboiului ruso-american din 
Ucraina el a fost si dirijorul ochestrei simfonice din Muenchen, pe linga directorul 
Teatrului Muzical Mariinski, din Leningrad, unul dintre cele mai bune teatre 
muzicale din lume, la egal cu opera din Chicago, cu orchestra simfonica din New 
York, cu Metropolitan Opera...etc...Cand a inceput razboiul, politicienii nemtii i-au 
pus conditia sa se dezica (Cum adica? Ce stupizenie!) de Putin dar el a 
refuzat...Atunci a fost data afara de la postul lui muzical - nu razboinic sau politic! - 
si nemtii au ramas mai saraci cultural...Dar el a inflorit mai departe in Rusia lui...si 
este si acum (la 70 de ani!) minunat...Si-a lasat un pic de barba carunta in jurul fetei 
si uneori - cand este foarte emotionat - seamana cu o pictura a lui Iisus 
Hristos...Minunata figura, formidabil muzician! 

Ca solist a aparut un pianist despre care nu am auzit nimic pina acum: Boris 
Borozevski, un barbat in toata firea, de vreo 50 de ani, si el cu par carunt...Daca ani 
de zile am fost "alimentati" cu pianisti rusi tineri si extraordinari ... care au castigat si 
concusrul acela si acela...a fost o delectare sa vad acum un pinist matur, solid, cu 
maini pline dar extrem de agile...agilitatea maturitatii...! Nu a facut apel la nici-un 
gest dramatic la pian, a cantat sobru si precis, foarte nuantat si a fost minunat!! 
Interpretarea a fost perfecta, colaborarea cu orchestra a fost impecabila...Ce 
puteam sa-mi doresc mai mult? 

Dar placerea mea cea mai mare a fost sa revad sala de concerte a teatrului 
Mariinski...unde in 1967, in ajunul zilei mele de nastere, am avut ocazia s-o admir 
pe neegalata Maia Plisetzkaia, pe atunci primbalerina a teatrului...Dansa implinise 
deja 60 de ani dar interpretarea ei a scenei finale (a mortii lebedei) din baletul Lacul 
Lebedelor de Tchaikovski era...si mai este... de neegalat...Colegii de la 
intreprinderea ruseasca pe care o vizitasem in interes de serviciu au vrut neaparat 
sa-mi multumeasca pentru sticlele de sampanie si de coniac pe care le adusesem 
cu mine...si ne-au invitat la spectacol...A fost magnific...nu pot sa-l uit...si acum am 
fost din nou in sala aceea de spectacol...Formidabil! 
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Evenimentul zilei a fost in legatura cu tratamentul lui Rodica...Dupa ce in 
septembrie am schimbat un medic pentru ineficienta zilele acestea l-am schimbat 
pe al doilea pentru lipsa de competenta...A fost o hotarare greu de decis 
fiindca...voi stiti...eu sunt mecanic, nu doctor...M-a ajuta extraordinar experienta 
mea manageriala, pe care - dealungul anilor - am aplicat-o in diferite domenii de 
activitate si acum...si in medicina...Managementul m-a invatat sa compar ce spune 
cineva cu ceea ce el si face si cu ceea ce scrie in cartile de specialitate...Daca aici 
sunt divergente...trebuie cautati alti oameni...  

Problema care a aparut este ca...eu trebuie sa-mi iau o parte din raspundere pentru 
aceasta decizie si sa dovedesc ca felul in care gandesc eu este mai eficient in 
tratamentul bolii lui Rodica...Dar eu sunt mecanic...nu medic!  Am o raspundere 
imensa...Dar am luat-o pe umerii mei...Sunt obisnuit cu raspunderea... 

Intre timp am citit atatea despre tratamentul diabetului si despre metode moderne 
de a vindeca afectiuni ca cea a lui Rodica ca azi de dimineata mi-am luat inima in 
dinti si am luat-o pe alt drum...in afara mofturilor prezentate de doctorul actual care 
timp de 2.5 luni nu a ajuns la nicio hotarare privind tratamentul si medicamentele 
care trebuiesc luate...Nu sunt singur, am cooptat in "teamul meu" un chinez, medic 
specialist in diabet, nutritie si metabolism si beneficiez de serviciile dr. Bredesen - 
care a inventat tratamentul. la care este supusa Rodica, cu toate ca aprecierea 
grupului de specialisti este ca Rodica a trecut deja de "point of no return" (punctul 
de ne-intoarcere) de unde nici metoda lor nu mai da rezultate...Numai ca...doctorii 
isi exprima parerea si Dumnezu poate ca dispune...altfel!  

Na, ca am ajuns si eu credincios! 

Muzica clasica face parte din recomandarile medicale pentru tratamentul lui 
Rodica...Cindva, in copilarie, ea a cantat la pian...iar eu am dat chiar si un recital de 
pian...asa ca am cumparat note si am inceput s-o antrenez pe 
Rodica...Interpretarea muzicala este o activitate care solicita intens creerul...de la 
memorizarea notelor si a melodiei la coordonarea miscarii degetelor si a mainilor pe 
pian...asa ca este un exercitiu foarte bun de recuperare a capacitatilor intelectuale. 
La caminul in care locuim noi se ofera zilnic gimnastica de diferite feluri - inclusiv 
Yoga  - din jumatate in jumatate de ora, la ore fixe. Intre lectiile de gimnastica sala - 
in care se afla si pianul - este libera...asa ca Rodica are posibilitatea sa exerseze 
cel putin de 2 ori cate o jumatate de ora...Asta si facem... 

Programul de seara este altceva, este o placere...Auditia in camera noastra de 
muzica este excelenta si asa ca...dupa ce ne enervam cel mult 10 minute la statiile 
clasice de tv. care spun numai...lucruri neinteresante, schimbam pe You 
Tube...Asta seara am ascultat si orchestra simfonica din Londra interpretind 
simfonia a 6.a "Pastorala" de Beethoven...A dirijat o "fosta" personalitate celebra a 
lumii muzicale, Daniel Berenboim...Pina in urma cu doua saptamani el mai detinea 
postul de director al unei mari orchestre simfonice...dar si-a dat demisia spunind ca 
...nu mai poate face cerintelor personale in activitatea muzicala...Teribila atitudine, 
teribila calitate a omului din el...  

Daniel a fost casatorit cu o alta personalitate celebra a lumii muzicale, pianista 
Marta Argerich, din Argentina. Datoriat temperamentului ei extraordinar ea a dat 
interpretarii pieselor clasice un ritm deosebit, formidabil, modificand complect 
mesajul muzical al compozitorilor...Asta i-a atras o recunoastere generala in lumea 
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ascultat-o de atatea ori...cu atata placere.. 
 

muzicala si a fost un idol de neegalat in toate concertele sale...Din pacate si ea s-a 
retras din activitatea interpretativa... 

Nu stiu daca ati auzit, dar in urma cu vreo patru luni de zile a murit si cel mai mare 
pianist roman contemporan,  Radu Lupu. Se stabilise de mult in Elvetia si acolo a si 
murit de cancer, singur...In Romania nu a mai venit de mult si de aceea calitatea lui 
de interpret excetional era putin cunoscuta in tara...Pacat, a fost un foarte mare 
muzician...L-am ascultat la Chicago in cateva recitale...nu era un pianist ci un filozof 
al muzicii...Isi lasase o barba stufoasa si avea o gramada de par carunt pe 
cap...asa ca nu-i vedeai fata si aveai impresia ca se contopeste cu pianul...De 
fapt...asta si facea...Nu misca un deget pina in sala nu se asterna o liniste 
mormantala si atunci incepea...contopit una cu pianul...Era formidabil...! 

La opera din Paris este acum dirijor Cristian Macelaru, un roman care a petrecut 
mare parte din viata in USA, unde a si studiat...In urma cu patru ani a dirijat si un 
concert al orchestrei simfonice din Chicago si am putut aprecia calitatea interpretarii 
lui...Ma bucura calitatile deosebite ale unor muzicieni romani... 

In Germania am mai avut revelatia unei tinere pianiste romance care a dat un 
recital de Pasti in biserica din Solingen, un mic oras industrial din Nord Rhein 
Westfalia, cunoscut pentru faptul ca - raportat la numarul de locuitori - avea cel mai 
mare numar de milionari!...Era o dimineata friguroasa de aprilie, soarele de abea 
razbatea prin norii icercanati, primii ghiocei de abea scosesera capusorul din 
zapada...si in biserica intunecoasa o raza de lumina rebela cadea pe pianul pus 
linga altar..Un chistoc de fata, imbracata intr-o rochie alba s-a apropiat de pian, a 
luat loc si a deschis izvorul dumnezeesc al muzicii clasice, facandu-i pe toti cei 
prezenti sa le dea lacrimi in ochi...A fost cea mai minunata slujba de Pasti pe care 
au trait-o nemtii aceia... 

Pe vremea cand eu mai lucram in Germania si fusesem trimis la fabrica din USA a 
facut furori o tanara pianista romanca de numai 14 ani, care a castigat Olimpiada 
Tinerilor Pianisti (de pina la 18 ani!) de la Cincinatti, USA. Am citit despre ea in New 
York Times si fiindca urma sa dea un recital in sala filarmonicii din New York, m-am 
dus s-o ascult...sa vad si eu ce hram poarta...si cum duce maestria romaneasca 
interpretativa mai departe...A fost foarte buna, mi-a placut foarte mult...dar pe urma 
am pierdut-o din vedere, nici nu mai stiu daca traieste in Romania, n-am mai auzit 
nimic de ea... 

Concertul din seara asta a fost incheiat de un pusti de vreo 8-10 ani, care - daca 
statea pe scaunul de la pian - nu ajungea la pedale...si invers: daca manevra 
pedalele cu picioarele...nu putea sa stea pe scaun. Plin de importanta misiunii sale 
a cantat o piesa de Mozart...spre deliciul spectatorilor si... al meu. 

          Si uite asa ne petrecem noi zilele in cautarea sanatatii lui Rodica...Acum este 1   
           noaptea...ma duc sa ma culc...invaluit de amintirea muzicii divine pe care am    
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           80 milioane de oameni din Asia vorbesc româna veche  

Curtoazia Corina Firuță 

Asia acoperă cel mai larg și mai populat continent de pe glob.  Aici au locuit câteva rude din țările 
central-europene, oameni de origine română ancestrală.  Ei numără de 4 ori populația României.  
Iată un cercetător român al cazului, Lucian Cueșdean, care a declarat: „Limba punjabi din India 
conține 2000 de cuvinte românești, iar multe altele sunt asemănătoare cu limba română.  Acest 
lucru se datorează aceleiași origini românești, cea a unui trib Getic, chiar dacă s-au stabilit la 4500 
km distanță de această țară”.  

Primul istoric al lumii, Herodot (secolul al V-lea î.Hr.), a confirmat că tracii erau cei mai numeroși 
oameni după indieni.  Triburile getice, numele pe care îl aveau și tracii, acopereau teritorii din 
Europa Centrală până în Asia, aproape de China și India.  Orice individ care trăiește astăzi este un 
monument istoric: El are întreaga evoluție universală ca fundal, cum ar fi construcția lor, ochii, 
pielea și culoarea părului, trăsăturile feței etc. Sunt criterii care contribuie la urmele istoriei. 
(Lucian Iosif Cueșdean, [Românii – Marea Enigma] Românii, o mare Enigmă, Editura Karat, 1996, 
pp. 5).  Poporul Punjabi din nordul Indiei este un descendent al unui trib Getic stabilit în Asia 
Centrală cu mai mult de 2500 de ani în urmă.  Acești descendenți vorbesc o limbă foarte 
asemănătoare cu româna europeană.  

Multe cuvinte punjabi sunt comune cu limba română. Cu 2500 de ani în urmă, nu a existat nici un 
Imperiu Roman, prin urmare, Gets vorbeau un fel de lot latin înainte de expansiunea romană.  
Roma a devenit Imperiul Roman numai după ce a depășit Imperiul Trac al Macedoniei Filip al V-lea 
(secolul al II-lea î.Hr.), care acoperea terenuri până la Golful Persic, Munții Caucaz și Egipt. Și latina 
ca limbă a apărut numai după și din limba hitită balcanică, precum și limba greacă (2300 î.Hr.).  
Limba greacă este o limbă profesională, la fel ca și poporul grec, creată de marinarii traci.  

Doctorul și scriitorul român și-a început cercetările cu dovezile Marelui trib 
Massagetae/Massageteans din Asia Centrală menționate de istoricii antici și, de asemenea, numite 
în Evagrius Scholasticus, Care a fost scrisă în secolul al VI-lea d.Hr. Și tradusă ca „Istoria 
ecleziastică” de E. Walford în 1846, din care înțelegem mai jos:  

Poporul JAD din nordul Indiei provine din Massagetae/Massageteans.  În limba Pahalavi, Mesagetae 
este tradus ca Marele Jat.  

Cueșdean continuă: „Am urmat urmele acestui mare popor, Jats.  Chinezii îi numeau Yuechi, adică 
Gets/Getae, înregistrându-și dominația în Punjabi.  Un memento: Popoarele geto-dacice vorbeau o 
limbă comună, după cum spune geograful antic Strabo (60 î.Hr. – 26 d.Hr.), adică din Carpați până 
în Asia Centrală”, a declarat Lucian Cueșdean.  

Pentru că au luat teritorii din Europa în Asia, pentru că poporul Punjabi este succesorii lor și 
pentru că românii sunt, la rândul lor, succesorii lui Gets, dr. Cueșdean a fost destul de curios 
pentru a verifica dacă există o legătură lingvistică între cele două popoare prin compararea 
cuvintelor din limbile lor.  
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„După 20 ani de cercetare, pot concluziona că cei 80 milioane de oameni din comunitatea Punjabi 
vorbesc o română arhaică.  Ei au păstrat 2000 de cuvinte identice din limba română actuală, dintre 
care majoritatea sunt comune cu latina veche.  Dar dacă Punjabi este o limbă veche vorbită de 
Gets, înseamnă că popoarele Getice vorbeau o limbă latină înainte ca Imperiul Roman să se fi 
format.  Asta înseamnă că româna este mai veche decât latina însăși.  Descoperirea afirmă că, într-
un trecut imemoriu, a existat o singură limbă europeană, cel mai probabil cea arhaică, sau geto-
dacică, și că, după o serie de migrații și schimbări, a dat naștere tuturor așa-numitelor limbi indo-
europene, printre care și latina.  Prin urmare, războiul daco-roman (85-89 AD, 101-102 AD și 
105-106 AD), pe teritoriul României de astăzi, a fost unul fratricid  

Limba română sau aromână este vorbită de la nordul Mării Adriatice până la râul Volga.  
Mai mult, în Kazahstanul de astăzi sunt înregistrați oficial 20 000 de vorbitori de română”, a 
declarat Cueșdean.  

„Jean Carpantier, Guido Manselli, Marco Merlini, Gordon Childe, Marija Gimbutas, Yannick 
Rialland, M. Riehmschneider, Louis de la Valle Poussin, Olaf Hoekman, John Mandis, William 
Schiller, Raymond Dart, Lucian Cuesdean, Sbierea, A. Deac, George Denis, Mattie M.E., N. 
Densuseanu, B.P. Hajdeu, P Bosch, W. Kocka, Vladimir Gheorghiev, H. Henchen; B.V. Gornung, V 
Melinger, E. Michelet, A. Mozinski, W. Porzig, A. Sahmanov, Hugo Schmidt, W. Tomaschek, F.N. 
Tretiacov se numără printre numeroasii specialiști care consideră România locul altor origini 
europene, iar româna cea mai veche limbă din Europa, mai veche chiar decât sanscrita.  Potrivit 
cercetătorilor și oamenilor de știință, latina provine din limba română veche (sau tracă) și nu 
invers.  Așa-numitele cuvinte „slave” sunt de fapt cuvinte românești pure.  Așa-numita latină 
vulgară este, de fapt, o veche limbă română, sau tracă, după aceleași surse…”, dovedește 
cercetătorul.  

Cea mai apropiată limbă de limba țăranilor români este sanscrita, cunoscută și sub numele de 
„limba zeilor”.  Există o mulțime de cuvinte românești pe care oricine le poate găsi în sanscrită, 
unele chiar identice.  Căile vechii civilizații dunărene sunt cele care au intrat în India ca așa-ziși 
indo-europeni, dar și în „cizma” italiană cu latinescul lor în întregime, prelucrate de poeții romani.  
Latina româna este cu 1000 de ani mai veche decât Roma, deoarece sanscrita conține cuvintele 
originale românești.  Acolo, în indo-europeană și sanscrită, puteți găsi apa (adică apă), SUARE 
(adică soare), SUTA (adică o sută) și nu cuvintele latine procesate AQUA, SOL, CENTUM. (Lucian 
Iosif Cueșdean [limba română nu vine de la Roma] limba românilor nu se Trage de la Roma, pp. 
72-79).  

În limitele limbii, Cueșdean prezintă o listă cu doar câteva (din mii de cuvinte), care sunt foarte 
asemănătoare/chiar identice în română și sanscrită:  
Romanian numerals: unu, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte…100 = suta 
Numerale sanscrite: unu, dvi, tri, ciatru, penci, sas, saponez…100 = satan  
Atunci sanscrita românească: acasă – acasha (acasă), acum – acu (acum), lup – lup, a iubi 
(considerat de origine sclavă) – iub (iubire), frate – vrate (frate), cameră – cameră (cameră), limbă 
– lamba (limbă), luppot – napat (mândru), luptă – mândra – pandur – pandur (infanterist), nevastă – 
navasti (wife), prieten – prietema (friend), prânz – prans (pranzul), Rumân – ramana (Romanian), 
săptănă – saptnahan (week), lupte – strughuri (struguri), vadul – vale (djama), vama (djama), vama 
(vama – vama – vama – vama – vama – vama – vama – vama – vama, vama – vama – vama – vama – 
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vama – vama – vama – vama – vama – vama om – om (om), dusman – dusman (inamic), a învăța – 
invati (a studia), a crapa – crapaiami (a sparge ceva), naiba – naiba (rău), apă, și nu AQUA ca în 
latină.  Se pare că „aqua” a venit de la „apă” și nu invers… și așa mai departe, pentru mai mult de 
o mie de situații… (Lucian Iosif Cueșdean [limba română nu vine de la Roma] limba românilor nu 
se Trage de la Roma, pp. 80).  

Lucian Iosif Cueșdean este doctor în științe medicale.  Înainte de 1989, a lucrat câțiva ani în Libia.  
Și-a început acolo întâlnirea cu faptul că dacii erau considerați a renunța la limba lor în favoarea 
latinei, în timp ce libienii nu.  În 1990, studiind întreaga istoriografie legată de Gets, el a fost întâlnit 
cu datele Massagetae/ Massageteans, care l-au condus la succesorii săi, poporul Punjabi.  

Teoria poate fi verificată cu ușurință pe internet, prin traducerea automată a cuvintelor românești 
în engleză și apoi din engleză în punjabi.  

BĂIAT (BET, in Punjabi), SEACĂ (SUKKA, in Punjabi), USCA (SUKKA, În Punjabi), JUNE (JUAN, in 
Punjabi), PANDUR (PANDERU, in Punjabi); NUNTĂ (NEUNDA, în punjabi), MĂLAi-et (păstos, 
adică pastă, în limba engleză); MĂLAI, de mă-MĂLIi-gă păstoasă, MĂLAI (MĂLAI, pastă mălaie, 
cremă, În Punjabi), etc Mălăieț, mămăligă, mălai, sunt cuvinte exclusiv românești, dar le găsim la 
sute de kilometri distanță, în punjabi indiană și pakistaneză, cu toponime în română, care au valoare 
istorică românească, după cum consideră Hans Krahe, ca în: GÂLGÂTRAIT-BABt-s-tan, la HORE, 
DELI, BANN, G ZOB, MULTAN, BELAN, GAIA, PATNA, IASC, CAR ACI, DACCA, SURATA, 
TOPTI, GATII, CALCATA (Calcutta, in English pronuntiation) (Lucian Iosif Cueșdean [limba 
română nu vine de la Roma] limba românilor nu se Trage de la Roma, pp. 22).  

Morfemele stem sunt rădăcini de cuvinte, lexemplu, codificate: O rădăcină ca NOA și o rădăcină ca 
PTE= NOA+PTE;  NOA derivă din cuvântul NOU și PTE din cuvântul ru-PTE, ru-PTU-ra.  NOU 
este „NAI”, în massa-gets care au ajuns în Punjabi, unde romanii nu au ajuns niciodată.  

Latinul românesc, cu APĂ, aer, SOARE, ELEMENTE ale naturilor, etc., este mai vechi decât Roma 
însăși și este scris în Vedele indiene, unde nu găsim nicio urmă DE AQUA, SOLIS sau CENTUM.  
Sut-ul românesc este înregistrat și documentat în sanscrită cu 1000 de ani înainte de latinescul 
roman KENTUM (SEnTUm), precum și DE latinescul românesc SOARE (suare, de fapt), înainte DE 
latinescul roman SOL,-lis.  Schimbarea inversă a lui „P” în „C” se face nu numai de la NOAPTE în 
„NACTA”, „primară” indo-europeană, ci și de la apa latină românească la latinescul „ACUA”, de la 
latinescul român PATRU la latinescul roman „CATRO”, precum și la slavul rus CETÂRE.  

Limba română este limba culturii Dunării de Jos, cea mai veche civilizație europeană, dovadă fiind 
nu numai limba înregistrată pe tabelele de la Sinaia sau Tablele Tărtăria, datate acum 7300 de ani 
(cca 5300 î.Hr.), Dar și ceramica și statuetele Cucuteni (5500 – 2750 î.Hr.) și situl Sarmisegetuza 
Regia – fosta capitală dacică din România (82 î.Hr                                           
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                                     SUNETUL - VIBRAȚIE ȘI VINDECARE 
                                                                              

Sunetele sunt folosite pentru proprietățile vindecătoare pe care le au de mii 
de ani. 
Sunetul este o vibraţie, o mişcare ondulatorie într-un mediu, caracterizată de 
o anumită frecvenţă, intensitate, durată şi timbru.  
Modul în care funcționează sunetele e simplu: prin ritmul sunetelor se 
reglează frecvențele undelor cerebrale.  
Sunetul prin intermediul frecvenței și vibrațiilor are impact terapeutic  
asupra corpului, minții și spiritului.  
Există opt principii de bază ale sunetelor vindecătoare: cel al rezonanței, al 
ritmului, al melodiei, al armoniei, al tonalității, al timbrului, al efectelor 
cumulative și detectabile și al sunetului ca energie. 
Terapia cu sunet declanșează mecanismele naturale de autovindecare ale 
corpului și oferă o modalitate neinvazivă de a pătrunde cu intenții de 
vindecare în fiecare celulă a corpului. 
De-a lungul anilor, terapia sonoră binaurală a fost utilizată pentru a trata o 
serie de afecțiuni precum anxietatea, depresia, tulburările de somn și stres 
post-traumatic, autismul și demența. 
Culturile din toată lumea folosesc sunetul pentru acordare, invocare şi 
transformarea conştiinţei. 
Anumite unde pot trece creierul dintr-o frecvență în alta. Spre exemplu, un 
sunet poate determina creierul să intre în starea alfa, de conștiință relaxată, 
ori chiar în starea theta, adică în starea de meditație. 
Sunetul poate schimba frecvențele de la energia scăzută a vinovăției și a 
fricii la vibrații înalte de dragoste și bucurie, eliberând blocaje și dezacorduri 
energetice la nivel fizic, emoțional și mental inducând cu blândețe o stare de 
ușurință și armonie în corp. 
S-a descoperit în urma unor cercetări făcute de specialiștii care studiază 
muzica și acțiunea ei că aceasta acționează la nivelul celor 7 chakre 
principale. 
Există o listă de compozitori și operele lor care influențează în mod pozitiv 
fluxul energetic prin acești centrii energetici: 
Chakra rădăcină – Do central – J. Brahms, Simfonia nr. 1 in Do minor 
Chakra sacrală – Re – G. Mahler, Simfonia nr. 1 in Re major 
Chakra plexului solar – Mi – W.A.Mozart, Simfonia nr.39 in Mi bemol major 
Chakra inimii – Fa – J.S. Bach, Concertele Brandenburgice in Fa major 
Chakra gâtului – Sol – J.S.Bach, Concertele Brandenburgice in Sol major 
Chakra celui de-al 3-lea ochi – La – Mendelson, Cvartet de coarde in La 
major 
Chakra coroană – Si – J.S. Bach, Concertele Brandenburgice in Si bemol 
major. 
Joseph Puleo a studiat frecvențele Solfeggio, notele de bază ale cântărilor 
gregoriene ce au fost folosite de către romani pentru a ridica vibrațiile 
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energetice, și a spus că muzica pătrunde în mintea conștientă și 
subconștientă.  
În timpul cercetărilor sale, a descoperit frecvențe de vindecare în Cartea 
Numerelor: 
* 174 Hz ameliorează durerea și stresul 
* 285 Hz vindecă țesuturile și organele 
* 396 Hz te eliberează de frică și vinovăție 
* 417 Hz facilitează schimbarea 
* 528 Hz pentru transformare și repararea ADN-ului 
* 639 Hz te reconectează cu relațiile tale 
* 741 Hz ajută la furnizarea de soluții și auto-exprimare 
* 852 Hz te readuce la o ordine spirituală 
* 963 HZ creează loc pentru unitate. Cunoscut ca „Frecvența zeilor” 
Toate sunetele și vibrațiile ne afectează.  
Încă din uter, fiecare sunet sau cuvânt e important, fiind hrănitor sau toxic. 
Psalmii, mantrele, rugăciunile, melodiile și instrumentele folosesc ritm și 
armonie pentru uniunea corpului cu mintea și spiritul. 
Cu cât ne expunem mai mult la sunete benefice, cu atât efectul lor asupra 
noastră este mai vindecător și mai durabil. 
Sunetul prin muzică, voce și instrumente facilitează procesul schimbării și al 
evoluției spirituale, transmutând energia și informația stocată în corpurile 
noastre, restabilind echilibrul, menținându-ne relaxați, în afara stresului, a 
fricilor si a tuturor factorilor externi ce ne pot afecta. 
Platon spunea: 
“Muzica oferă suflet universului, aripi minții, zbor imaginației și viață oricui” 
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                        BANCURI 
                                                                              Curtoazia Valeriu Pop 

  

Cel mai urât lucru într-o relație este când unul dintre cei trei e gelos. 

Azi-noapte n-aveam somn și mă tot gândeam… 

Oare soția ginecologului o fi geloasă?! 

– Domnule doctor, pot să mănânc cârnați afumați? 

– Nu, cârnații afumați sunt foarte grei. 
– O să-i țin cu amândouă mâinile…  

– Care este culmea groazei? 

– Să sperii un om chel în așa hal încât să i se facă părul măciucă!  
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Noroc că se fac anestezii, altfel românii s-ar contrazice cu doctorii în timpul 
operației… 

– Care este culmea zgârceniei? 

– Să te uiți pe deasupra ochelarilor ca să nu uzezi lentilele!  

”Caut bărbat care să nu sforăie, că sforăi eu, să nu lenevească, că lenevesc eu, să nu 
bea, că beau eu, să nu înjure, că înjur eu, să facă mâncare, că eu nu fac, să facă curat, că eu nu 
fac și, cel mai important, să facă tot ce zic eu”. 

– Bună ziua, o vodcă, vă rog. 

– Dar… e 10 dimineața. 
– Bună dimineața, o vodcă, vă rog.  

– Chelner… 

– Poftiți, domnule… 
– Redu și tu gheața din whisky, scopul meu este să mă îmbăt, nu să răcesc!  

Au trecut 30 de ani de când am scăpat de un conducător analfabet și, în sfârșit, am 
evoluat. Azi avem mai mulți. 

Când o să am iubit, fac rată pe numele lui. Așa mă asigur că mai stă doi ani cu mine! 

Cum își deschid ochii după naștere: 
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    Vaca, imediat, 
    Capra, după două zile, 
    Pisica, după șase zile, 
    Câinele, după zece zile, 
    Omul, după căsătorie.  

”Dragă Moș Crăciun, îți scriu pe o foaie de șmirghel, pentru că știu ce ai făcut anul 
trecut cu scrisoarea mea”. 

Mi-am cumpărat un tricou Lacoste de la chinezi și l-am băgat la spălat. Crocodilul a 
rămas în apă. 

– Marie, hai să rămânem prieteni! 

– Ioane, prea târziu… deja m-am dezbrăcat!  

Când soția te iubește și ești fericit… nu mai contează a cui soție e. 

Te plângi că ești sărac? 

Mai ții minte când zicea mă-ta mare să nu mai fluieri în casă, că fluieri a pagubă? 
N-ai ascultat-o.  

Prăpădit, caut prăpădită, să ne prăpădim amândoi. 

N-am să înțeleg niciodată frica de necunoscuți. Toți cei care mi-au făcut rău în 
viață… erau cunoscuți. 
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Alte glume cu pensionari: 

- De ce ești atât de trist? 

– Închipuie-ți că ieri, mergând cu metroul, am văzut o domnișoară tânără, picioare lungi, 
frumoasă, efectiv să-ți pierzi capul! I-am făcut cu ochiul… 

– Și? 

– Și ea s-a ridicat să-mi ofere locul! 

Doi pensionari stau de vorbă: 

– La 85 de ani ai mei încă pot face o femeie să nu doarmă toată noaptea. 
– Bă ce tare ești, dar ce le faci? 
– Păi, până la miezul nopții fumez… apoi până dimineață tușesc!  

Un veteran al afacerilor, de 90 de ani, se întâlnește cu consilierul său economic. 

– Tocmai am aflat despre o investiție care vă va dubla averea în numai 5 ani. 
– 5 ani? Glumești? La vârsta mea, nici banane verzi nu mai cumpăr.. 

Un cuplu se uita la un film de groază. Brusc, apare pe ecran un monstru. 

Ea: – Oh, mamă! 
El: – Da, seamănă…  

Încercând să mănânc sănătos, o mandarină m-a stropit în ochi. O prăjitură n-ar face niciodată 
așa ceva! 

– Domn’ jude, aș vrea să divorțez de muiere, așe mai discret… 

– De ce mai discret? 
– Pentru că, dacă află, mă omoară!  

În sfârșit, am băgat-o… am împins-o cu mâna ca să intre toată. 

E treabă a dracu’ de grea să pui varza la murat!  

Azi ești miliardar, mâine bei zeamă de varză la Bran. 

Să n-ai niciodată încredere în bucătarul slab, frizerul chel și dentistul știrb. 

Ea preferă bărbatul cu BMW. Nu că nu i-ar plăcea și Mercedes, dar Mercedes face și autobuze, 
iar asta îi provoacă amintiri neplăcute… 

Ea: -Dezbracă-mă din cuvinte. 
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El: – Ți-a intrat un gândac sub cămașă.  

În urmă cu 80 de ani, nemții s-au dus la ruși să înghețe. Acum e suficient să rămână acasă. 

Acum citesc o carte managerială, economic financiară… 

– Și cum se numește? 
– Punguța cu 2 bani.  

Ce au în comun diareea și automobilul electric? 

Teama că nu vei reuși să ajungi până acasă!  

 

 

 

 

 

...... 

                                                 ALTE  BANCURI 

                                                                                 

* Un angajat către șef: 
- Sunt angajat la dumneavoastră pe jumătate de salariu, de aia vă rog să 
urlați la mine cu juma' de voce! 

* Profesorul: 
- Răspunde la această problemă de matematică: dacă tatăl tău câștigă 
500 de dolari pe săptămână și dă jumătate mamei tale. Ce va avea? 
Elevul: 
- Un atac de cord. 

* O stewardesă americană întreabă, în avion, un pasager de origine 
arabă: 
- Doriți ceva de băut, un vin sau coniac, whisky, bere? 
- Nu, mulțumesc, în câteva clipe voi conduce avionul. 

* Am terminat de plătit curentul, gunoiul, întreținerea, rata la bancă... 
acum mă apuc să desenez cadourile de Crăciun. 
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* - Iubito, unde sunt ștergătoarele de pe mașină? 
- Le-am dat jos! 
- De ce? 
- Pentru că polițiștii tot îmi pun bilețele pe ele... 

* România ar trebui să interzică Valsul Vienez la nunți, ca boicot față de 
Austria. Să revenim la Dansul Pinguinului, că Atarctica nu are nimic 
împotriva noastră. 

* Am rămas în mijlocul drumului, fără benzină. 
Că mă tot iau după voi: nu pune de la unguri, nu pune de la ruși, nu pune 
de la austrieci! 

* Un bolnav de ulcer nu mai avea nicio șansă de vindecare, decât făcând 
o operație, doar că, între timp, află de un trib care avea un bătrân vraci. 
Vraciul îi spune: 
- Bea apă multă și te faci bine. 
Într-adevăr, se făcu bine și îi spuse vraciului: 
- Îți sunt recunoscător, dar nu am atâția bani să te pot răsplăti pe măsură. 
Vraciul răspunde: 
- Mergi și joacă la Rișca, iar din ce vei câștiga, îmi aduci și mie. 
Omul nostru avu noroc la Rișca, se îmbogăți și îl îmbogăți și pe vraci. 
- Nu mai știu cum să-ți fiu recunoscător! Dar tot te mai rog ceva. Nevastă-
mea nu mă iubește. Vreau să mă iubească, îi spuse amărât vraciului. 
- Fă cum te învăț. O iei la plimbare pe lac, apoi răstorni barca și o salvezi 
să nu se înece. 
Zis și făcut. Femeia îl iubea mai mult ca în prima zi. 
- Cum de știi atâtea lucruri?, îl întrebă bărbatul pe priceputul vraci. 
- În tinerețe, am fost în România. De acolo am învățat înțelepciunea 
proverbelor. 
1. Ulcerul nu merge de multe ori la apă. 
2. Cine nu rișcă, nu câștigă, 
3. A sărit din lac în puță. 

* Un bărbat din Slobozia n-are cu ce să pârlească porcul, după ce fiul lui 
vegan i-a mâncat toate paiele. 

* A nins 10 minute... Sau cum ar spune bărbații, toată noaptea. 

* Un negru iese de pe masa de operație, înjurând medicii. 
- Ce-ai pățit? 
- M-au cusut cu ață albă. 

* Erau Adam și Eva în Paradis, în costumele lor tradiționale. Adam zice: 
- Evo, ia să văd ce ai tu sub frunză! 
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- Adame, nu se cuvine... 
Adam trosc, îi trage o bâtă în cap. Eva leșină, Adam se uită sub frunză și 
se miră: 
- Băăă..., unde dai și unde crapă! 
După câteva ore, se scoală Eva și îi dă, la rândul ei, o bâtă în cap lui 
Adam. Se uită sub frunză și zice: 
- Ia uite unde iese cucuiul! 

* Soțul pleacă în deplasare și, luându-și la revedere de la soție, primește 
ultimele sfaturi de drum: ”Și, te rog, să nu cheltui bani pe ”lucruri” pe care 
le poți avea gratis acasă! 

* O nimfomană este internată în spitalul de nebuni. După o jumătate de 
an, doctorul o întreabă: 
- Ce vei face când vei ieși de aici? 
- Sex! Seeex! Seeeeeex! 
După un an, doctorul o întreabă din nou: 
- Ok. Ce vei face când vei ieși de aici? 
- Sex! 
După o lungă perioadă de timp, vizibil impresionat de progresul ei, 
doctorul o întreabă din nou: 
- Ok, și acum? Ce vei face când vei ieși de aici? 
- Vreau să îmi caut un bărbat, să mă căsătoresc, să-mi întemeiez o 
familie.. 
- Foarte bine!, spuse doctorul, bucuros că și-a revenit. 
- Vreau să am un copil, un băiat, ca să-l fac fotbalist! 
- Asta e bine, fotbaliștii câștigă mulți bani. 
- Da. Și voi fi în tribună când va juca finala Ligii Campionilor! 
- Da, foarte frumos. 
- Și voi spera din tot sufletul să dea autogol.. 
- De ce? 
- Păi, toți suporterii vor striga: ”băga-mi-aș p**a în mă-ta!”. Și eu voi striga: 
”Sunt aici! Sunt aiiici!” 

* Ca să pârlesc porcul îmi trebuie autorizație de la ISU? 
Bine, mi-ar trebui și un porc, dar sărim peste acest amănunt. 

* O româncă adevărată, când soțul ei vine beat acasă, îl dezbracă, îl 
spală, îl îmbracă în pijamale, îl hrănește, îl sărută și-l bagă la somn dintr-o 
singură lovitură! 

* - Iubitule, vreau să-mi petrec tot restul vieții mele alături de tine. 
- Auzi! Tu pe mine să nu mă ameninți... 
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* Românul care și-a călcat soacra cu mașina, a primit comenzi din toată 
țara. 

* Se interzice tutuirea prim-ministrului, pentru că sună ca dracu' să spui: 
”Mă, Ciucă!” 

* - Sexul făcut des, dezvoltă inteligența! 
- P'asta n-am înțeles-o... 

* Bărbatul care își ia ceapă în pachetul cu mâncare, să știi că nu are 
amantă! 

* Numai la femei este posibil așa ceva: când le enervezi îți spun 
”DEȘTEPTULE!”, iar când sunt îndrăgostite de tine îți spun ”TE IUBESC, 
PROSTULE!” 

* Crezi că e tragic să treci printr-o despărțire? 
Să vezi cum e când ai două iubite și una te vrea cu barbă, iar alta fără. 

* - Iubito, privește! În grădina noastră chiar se leagănă un elefant pe o 
pânză de păianjen... 
- Încetează, bă! E mama în hamac... 

* - Mărite Ramses, a venit poștașul cu un papirus! 
- Ce scrie-n el? 
- Ochi, șarpe, valiză, lună, ochi. 
- PLM, zice că vine soacră-mea! 

* Și prunul aduce bucurie, nu numai bradul! 

* - Cum se spune ”mă rupe în bătaie” în chineză? 
- Ten Ching. 

* - Alo, Palatul Cotroceni? 
- Da. 
- Sunt foarte plăcut impresionat că ați răspuns, mă așteptam să intre 
robotul! 
- Robotul e la Sibiu, revine luni. 

* Misoginism pe față... 
Cum adică, un bărbat care zboară este Superman, iar o femeie care 
zboară este vrăjitoare??? 
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* Dacă femeile tot au început să ceară bărbații în căsătorie, măcar să vină 
cu o formulare corectă: 
- Dragule, vrei să îți mănânc libertatea, răbdarea, starea de bine, 
sănătatea și banii pentru tot restul vieții? 

* În spatele unei femei care face cozonaci stă un bărbat care sparge nuci. 

* - Ce scrie pe piatra de mormânt a unui preot? 
- ”Studii încheiate, plecat la examen!” 

* Au trecut toți lunetiștii prin fața tribunei oficiale și niciunul nu s-a gândit 
să servească patria. 

* Pe stradă, o țigancă striga în gura mare: 
- Graines de citrouilles salees, garcons! 
- Strigă, fă pirando, ”sămânță dă bostan cu sare”, că n-a stat toți la Paris 
ca tine! 

* Bulă se duce la medic și spune: 
- Bună ziua! 
- Bună ziua, ce vă supără, domnule Bulă? 
- Mă doare spatele când mă trezesc dimineața. 
- Atunci, treziți-vă după-amiază! 

* Bărbatul familist asaltat de amici: 
- Hai, mă, la un vin! 
- Am acasă! 
- Hai la o friptură! 
- Am acasă. 
- Hai, mă, la femei ușoare! 
- Am acasă. 

* - Domnule doctor, când beau un pahar, mă doare ficatul. Dar dacă aș 
bea două?! 

* BANC INTELIGENT 
Ea: - Trebuie să speli vasele! 
El: - Hai, schimbă subiectul! 
Ea: - Vasele trebuie spălate de către tine. 
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RADU RUSU 
 

     IN MEMORIAM 

Pentru aceste ultime 
zile ale anului ... 
O POVESTE.. adevărată, de viaţă şi suflet.... 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

LA MULTI ANI ! 
 CELOR NĂSCUŢI ÎN MARTIE 
 

 
  Radu Gruia       
  7/1940 
 
  Rodica NICOLESCU 
  15/1940 
 
  Nicolae ENESCU 
  26/1939 
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