What about ? City of Melbourne, of course !

„De veghe în lanul de secară ?” (J D Salinger)
Nuu ! La Macedonia, ultima Marţi !

Mulţime „finită”
de MECANICI
într-o imagine
1
parţială de grup!
Cheese !

Foaie de suflet lunară a Asociaţiei “Promoţia ’61 MECANICĂ”
Am pierdut absolut tot, începând din 2010: fotografiile,
arhiva, materialele ajutătoare, corespondenţa, etc.,etc.
Desigur, ar fi trebuit să fac back-up-uri. Dar...nu le-am
făcut......
Aşa că, tot ceace vedeţi acum, este nou-nouţ, refăcut binemersi, pentru a putea continua ! Dar, nu pot să nu vă spun
că în august, pe lîngă faptul că am fost şi în concediu, cu
excepţia frigiderului, mi-au căzut : decodoarele de semnal ale
televizoarelor, modemul wire-less,pt. laptop-ul Ilenei,
cuptorul cu microunde, cuptorul cu aer cald cu convecţie
forţată, aspiratorul (cumpărat de 4 luni)....Am reziliat
contracte şi am făcut altele, am cumpărat alte obiecte
ş.a.m.d. Şi....am amînat apariţia lui 111 ! Ha,ha,ha !
Însă...”Totu-i bine cînd se termină cu bine !”Dar nu s-a
terminat ! Nu se termină cînd vreau eu sau alţii. Se termină
când trebuie să se termine !
Să desfăşor un pic : încet-încet această „aventură”, foaie de
suflet, revistă sau cum vreţi să-i spunem, tinde să devină un
fel de întreprindere de.....cant-autor ! Adică,
rămâne
responsabil doar unu’ care, tot mai vizibil, se ocupă singur
de toate, sau pe aproape !
OK ! Şi ce dacă ? Din păcate există totuşi un „dacă”: cum şi
cât timp va reuşi individul, să „umple” o apariţie lunară ?
Chiar şi cu contribuţiile unora dintre noi mai sufletişti, cum
s-a petrecut şi cu acest 111. Pentru individ, n-ar fi bai,
pentru că o virează către chestii cum ar fi istoria universului,
noii coeficienţi IE şi IS sau altele asemănătoare.Mă rog, n-ar
fi asta problema; important este să rămână subiecte de
interes pentru segmentul „ţintă”, etalat pe fiecare pagină a
revistei ! Dar de-abiá de acum începe să se întrevadă
adevărata problemă: cine poate să ştie ce-i interesează acum
pe MECANICII’61 ?
Pentru că
dacă va predomina
dezinteresul sau indiferenţa vizavi de ce văd la fiecare
întâlnire lunară, totul riscă să eşueze în ridicol şi grotesc !

Marţi...
Sursa: MECANICII’61, An 11, # 111, septembrie 2015 EE

Radu GRUIA

....25 august 2015, din nou la Macedonia, din Piaţa Iancului,
după două „reprize” rustice, la de-acum cunoscutul „ 3
Măgari ” de peste Sabar....August este o lună estivală
preferată de cei mai mulţi pentru ...evadare din cotidian ,
către diverse locaţii, şi, dacă te ţin buzunarele, măcar către
2-3 diferite !
Astfel, din câte mi-au ajuns şi mie la urechi, MECANICII’61
au „semnat” de prezenţă pe sit-uri turistice de frumuseţe,
interes şi reputaţie în creştere, pe o scară de evaluare 1 – 10,
general accep-tată, ( cu menţiunea „ pe la noi”), cum ar fi
Maghrebul,
Mediterana, Delta Dunării, Bran – Piatra
Craiului, Paris, Deauville, ş.a.
Urmarea, firească, a acestor peripluri a fost prezenţa mai
puţin semnificativă a celor care au urcat (mai încet sau mai
vioi) scara etajului unde se află amenajată, „scena” noastră
din ultimele luni.
Din p.d.v. al prezenţei, Sile Aleşincu a devenit un personaj
nelipsit, cel puţin în această vară, Nicu Suruceanu a ţinut să
fie şi el prezent, avînd în vedere apropiata întoacere pe malul
Oise-i ca şi a propriei aniversări din luna care urmează.
În continuare, mă văd „obligat” să menţionez un eveniment
oarecum neplăcut, pentru mine, dar şi cu urmări
neprevăzute pentru revista noastră, a cărui apariţie
mensuală a înregistrat ......o sincopă: numărul din august na APĂRUT, pur şi simplu ! Hmm...Din aprilie 2012 apariţiile
au fost şnur... 40 la număr! Ce s-a întâmplat? Un banal
incident tehnic :a „răposat” hard-discul calculatorului meu.
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Urmat de .....procedura aplicată în orice sală de operaţii când
o intervenţie se termină rău ...pentru pacient; cu deosebirea
că în loc de oră, noi ar trebui să declarăm un număr.....
apărut ultimul ! Şi atunci, care ar putea fi soluţia pentru
evitarea unei aseme-nea declaraţii? Păi, după opinia mea,
soluţia n-ar fi cine ştie ce ! Ar trebui doar ca unii să-şi
amintească că „foaia de suflet” are nevoie de un anumit tip
de „oxigen” pentru a exista şi anume o emanaţie a spiritului
, personalităţii şi cunoaşterii acumulate la senectute, a celor
care se văd pozaţi în fiecare apariţie lunară. Sau, cu alte
cuvinte, scrieţi Doamnelor şi Domnilor şi trimiteţi-mi ce-aţi
scris. De restul se ocupă unu’ Gulie ! Din păcate colegii de
redacţie, sau altfel spus, cei care se ocupau de revistă cu
câţiva ani în urmă, au renunţat. Asta este. Au avut, desigur,
motivele dânşilor. Acum însă a venit momentul să fie
„umplut” spaţiul alb din paginile revistei. În ceace mă
priveşte, mă străduiesc cu obstinenţă; dar pot să ştiu cum
iese ? Şi dacă ştiu, pot să fiu sigur ? ( O avea vreo legătură cu
Talmudul ? Hmm.... Au participat:

Moieciu-Valea Bangaleasa

Imagini Radu Gruia

Sile ALEŞINCU, Micaela ARGIREANU , Adelina şi Stănel
BONE,Constantin DUMITRU, Mihai ENE, Corina FIRUŢĂ,
Gabi şi Vali GHEORGHE, Ileana şi Radu GRUIA, Costel
MARIN, Rodica NI-COLESCU,Nina OLARU, Luci şi Adrian
POPA, Lucia şi Ionel STĂNESCU, Nicu SURUCEANU, Ana şi
Mirel VANCA (21)
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Staţiunea Cheile Grădiştei – Fundata
Pista de Biatlon
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Mânăstirea Bran.
( Drum de acces prin Şimon)

6

Revista MECANICII’61, An 11, # 111, septembrie 2015 EE

Troiţa Mânăstirii Bran.
De remarcat semnificaţia cuvântului „TUTUROR”
din textul înscripţionat pe cruce

7

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

Hotelul Nobillis, din Satul Peştera
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Imagini Nae Enescu
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Moise
Profet (adoptat) al Americii
Sursa: MECANICII61, AN 11, # 111, septembrie 2015, EE
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Mike HITZIG
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Marea Neagră,
O BOMBĂ ?
Autorităţile de la Bucureşti şi firma Chevron nu aduc la cunoştiinţa opiniei publice
efectele catastrofale ale exploatării gazelor de şist din Marea Neagră.
Concentraţia ridicată de hidrogen sulfurat din depozitele de gaze de şist expune
Marea Neagră la riscuri imense.
Cea mai mică scânteie poate provoca cea mai mare explozie
• Hidrogenul sulfurat aflat din mediul marin a cauzat, potrivit unor ipoteze emise de
specialişti, dispariţia dinozaurilor şi sfârşitul unei epoci terestre.
• Chevron nu face cunoscute rezultatele înregistrate de experţi cu privire la cantitatea
de hidrogen sulfurat din depozitele din Marea Neagră
• Bucureştiul cunoaşte aceste informaţii şi, solidar cu Chevron, ascunde opiniei
publice efectele catastrofale ale contractului cu magnaţii americani
• Acestea nu au fost dezvăluite, fiind clasificate 'strict secret', tocmai pentru că sunt în
contradicţie cu normele şi au efecte devastatoare asupra mediului şi populaţiei
Emil Străinu: "Explozia hidrogenului sulfurat este echivalentă cu cea a unei bombe
atomice."
Adâncul Mării Negre este un rezervor uriaş de hidrogen sulfurat (H2S), un gaz
solubil în apă, care se aprinde în contact cu oxigenul din atmosferă, la cel mai mic
declanşator, şi care are o valoare energetică mai mare decât cea a gazului metan. În
caz de cutremur major, sau în cazul unei intervenţii umane, acest rezervor de miliarde
de metri cubi, ar putea ieşi la suprafaţă şi s-ar putea aprinde la prima scânteie.
"Pe vremea războiului rece, URSS avea în vedere producerea unei explozii
catastrofale, prin aprinderea hidrogenului sulfurat din Marea Neagră, în cazul unei
agresiuni NATO dinspre sud, respectiv Turcia. Ar fi fost soluţia finală pentru
sovietici, în caz că alte tipuri de arme ar fi dat greş", spunea Emil Străinu, într-un
articol publicat de ZIUA, în 2006. "Explozia acestei pungi de hidrogen sulfurat este
echivalentă celei unei bombe atomice", a mai precizat acesta, la vremea respectivă.
Într-o carte tehnică aparută în România în 1967, după o traducere din limba rusă,
apare, la pagina 506, o informaţie legată de Marea Neagră. Aceasta a fost preluată de
I. Golea, în articolul mai sus menţionat, publicat de ZIUA: "la adâncimi mai mari de
150 de metri concentraţia de hidrogen sulfurat (H2S) este foarte mare, respectiv de
peste 42 centimetri cubi la litru. Ştiindu-se că acest gaz poate fi folosit drept
combustibil, ca şi gazul metan, în anii '70 statul român a verificat informaţia, în
intenţia de a folosi zăcământul în scopuri industriale. Ceauşescu a comandat unei
firme japoneze o serie de teste. Rezultatele au arătat că Marea Neagră are un strat de
apă sărată adânc de 200 de metri, în care se poate dezvolta viaţă subacvatică. Sub
acest strat se află un altul, îmbibat cu hidrogen sulfurat şi apă grea, impropriu vieţii.
Japonezii au afirmat la vremea respectivă că echilibrul dintre apele de suprafaţă şi cele
de adâncime este unul fragil şi că la un cutremur major pot apărea curenţi ascendenţi
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care să aducă gazul inflamabil la suprafaţă.Lucru extrem de periculos pentru ţările din
vecinătatea mării."
Hidrogenul sulfurat din mediul marin a cauzat dispariţia dinozaurilor şi sfârşitul unei
epoci.
Contactat de ZIUAnews, prof. Univ. Dr. Ing. Marian Rizea, ne-a dezvăluit faptul că
datele obţinute de Chevron ca urmare a operaţiunilor de prospectare a zonelor din
Marea Neagră în care există resurse de gaze de şist, „nu au fost dezvăluite, fiind
etichetate strict secrete". Clasificarea unor astfel de informaţii nu este o noutate.
Discuţiile asupra prezenţei în spaţiul românesc, mai ales în Platforma Moesică,
Bazinul Transilvaniei, Platforma continentală a Mării Negre, nord-estul şi nord-vestul
ţării, a unor posibile zăcăminte de gaze, au fost ascunse publicului şi în trecut.
În perioada ceauşistă, „în
conformitate cu legislaţia în
vigoare (Legea 23/ 1971,
HCM 18 şi 19), aceste date
erau
clasificate,
fiind
considerate secrete de stat.
Doar ca exemplu, rezultatele
cercetărilor cunoscutului
geolog Marius Bârlogeanu,
incluse într-o anexă , au
interesat
serviciile
de
informaţii ale unor state

vestice şi estice", a afirmat profesorul Marian Rizea.
Prin urmare, clasificarea unor informaţii de acest gen nu este ceva nou. În acest sens,
putem considera că Chevron ascunde anumite date. De asemenea, nu ştim în ce
măsură politicienii români, care au aprobat contractul cu magnaţii americani, s-au
asigurat că au cunoştinţă despre toate datele pe care le implică proiectul Chevron.
Ceea ce ştim cu certitudine, este că autorităţile române au ignorat semnalele de alarmă
pe care le-au tras statele civilizate, printre care şi Bulgaria direct afectată, în legătură
cu exploatarea prin fracturare hidraulică.
Este la fel de probabil ca autorităţile române să posede informaţii complete şi, în
acelaşi timp, nedeformate, dar, de dragul afacerii şi a profitului, să ascundă de ochii
lumii efectele catastrofale pe care le implică exploatarea gazului de şist.
Prin aprobarea proiectului Chevron, România riscă să încalce atât normele europene,
cât şi acordurile internaţionale din care face parte. Deputatul PSD, Ion Călin, care este
şi vicepreşedintele Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic, a declarat în exclusivitate pentru ZIUAnews, că proiectul semnat
de Ungureanu cu Chevron nu are aplicabilitate încă.
Depozitul de gaze de şist ar asigura României independenţă energetică pentru un
deceniu. Marian Rizea a lăsat să se înţeleagă că procentul de hidrogen sulfurat din
depozitele de gaze de şist este ascuns opiniei publice, tocmai pentru că acesta este
suficient de mare, iar riscul producerii unei explozii catastrofale în Marea Neagră,
există cu adevărat. Acesta a precizat că depozitele de gaze de şist din Marea Neagră se
situează în jurul valorii de 40, până la 60 de miliarde de metri cubi.Specialistul a
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adăugat că ţara noastră, în condiţiile economiei actuale, are nevoie de circa 10
miliarde de metri cubi, anual, pentru a nu fi nevoită să importe, menţionând, totodată,
că în perioada de maximă industrializare, mai exact în anul 1974, statul român a
consumat 32 - 34 de miliarde de metri cubi de gaz.
"Rezervele identificate în Marea Neagră ar ajunge pentru câţiva ani, nu mai mult de
zece, astfel încât nu se justifică angajarea României în proiecte atât de riscante",a
declarat profesorul Marian Rizea.
Despre exploatarea masei uriaşe de hidrogen sulfurat din adâncul Mării Negre s-a
discutat şi înainte de 1989. Nicolae Ceauşescu ar fi vrut să construiască o centrală care
să folosească hidrogenul, însă Rusia nu a fost de acord, iar planul a fost abandonat.
„Această comoară, dacă ar putea fi găsită o metodă de extracţie sau de prelucrare din
mare a hidrogenului sulfurat, probabil că ar reprezenta o sursă de energie
extraordinară”, spune Tania Zaharia, director adjunct Institutul de Cercetări Marine
„Grigore Antipa”.
Specialiştii de la Centrul Naţional de
Hidrogen din Râmnicu Vâlcea au
realizat un sistem prin care
hidrogenul sulfurat este transformat
in energie.
„Am reuşit să obţinem energie, în
fază experimentală. Avem mari
speranţe că acest lucru se poate face
şi la scară industrială”, susţine Mihai
Culcer, şef de laborator.Pentru acest

studiu, Centrul a primit 6 milioane de lei de
la Facultatea de Fizică din cadrul
Universităţii Bucureşti. În prezent cercetarea
a fost însă întreruptă pentru că nimeni nu a
mai continuat finanţarea ei. Este nevoie de
bani ca să se pună la punct o tehnologie,
pentru că în caz contrar efectele pot fi
dezastruoase.Adâncimea medie a Mării
Negre este de 1.300 de metri. De la
suprafaţa până la partea de jos a bazinului de mare este într-adevăr aproape un
kilometru şi jumătate, dar ceea ce suntem obişnuiţi sa gândim că este marea, are o
adâncime ,care este mult mai mică, aproximativ 100 de metri. Mai jos este ascuns un
abis otrăvitor fără viaţă şi periculos mortal. Această descoperire a fost făcută de
expediţia rusă oceanografică în 1890. Măsurătorile au arătat că marea este aproape în
întregime umplută cu hidrogen sulfurat dizolvat, un gaz otrăvitor, cu miros de ouă
stricate. În centrul Mării Negre zona cu hidrogen sulfurat se apropie de suprafaţa de
aproximativ 50 de metri mai aproape de ţărm, iar la adâncime se ridică până la 300 de
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metri. În acest sens, Marea Neagră este unică, ea este unica mare din lume fără un
fund solid.Lentila convexă de lichid stă sub un strat subţire superior, în care sunt
concentrate toate formele de viaţă marine. Lentila respiră, din timp în timp răzbătând
la suprafaţă din cauza vânturilor. Spargeri majore sunt mai puţin frecvente, ultima a
avut loc în timpul cutremurului de Yalta din 1928, atunci când chiar şi departe de
mare se simţea un miros puternic de ouă stricate şi la orizontul marin răsunau tunete
fulgerătoare , lăsând pilonii de flăcări în cer (Hidrogenul sulfurat H2S este un gaz
inflamabil şi exploziv otrăvitor). Pana in prezent, se duc dezbateri cu privire la sursa
de hidrogen sulfurat în adâncurile Mării Negre. Unii cred că principala sursă este
restabilirea sulfaţilor cu ajutorul bacteriilor la descompunerea materiei organice
moarte. Alţii rămân la ipoteza hidrotermală, şi anume: apariţia hidrogenului sulfurat
de la fisuri în fundul mării.Se pare, că cele două cauze coexistă. Marea Neagră este
făcută astfel încât schimbul de apă cu Marea Mediterană se produce în pragul Bosfor,
la o mica adâncime. În Marea Marmara şi mai departe se duce apa, desalinizată de
scurgeri din râu, şi, prin urmare, o apă mai uşoară , iar în întâmpinare, prin pragul
Bosfor în adâncurile Mării Negre se scurge apa sărată mediterană, care este mai grea.
Se pare că s-a format ceva de genul de o lagună gigantică, în adâncurile căreia în
ultimele şase sau şapte mii de ani, s-a acumulat treptat hidrogenul sulfurat. În total, în
Marea Neagră sunt mai mulţi de 20 mii km cubi de hidrogen sulfurat. Acum, această
problemă a fost dată uitării din cauza unor circumstanţe inexplicabile. Cu toate
acestea, problema persistă. La începutul anilor 1950, în golful Walvis (Namibia)
cursul ascendent a emis pe suprafaţa un nor de hidrogen sulfurat. Până la o sută şi
cincizeci de mile pe uscat se simţea un miros de hidrogen sulfurat, s-au întunecat
pereţii caselor. Mirosul de ouă stricate deja înseamnă depăşirea concentraţiei maxime
admise. De fapt locuitorii din Africa de Sud- est au suferit un atac de gaze. În Marea
Neagră atacul de gaze poate fi mai puternic.
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La aniversare!
Sursa: MECANICII’61, An 11, # 111, septembrie 2015 EE

În metropola din care am plecat pe-a vieţii cale,
Cetăţenii pe trotuare merg încet, păşind agale.
La costum şi la cravată, îmbrăcaţi de sărbătoare,
Trecătorii, cu mirare, se întreabă: „Cine-s oare?”
Este floarea cea vestită, toţi cu câte-o facultate,
Adunând de-atunci încoace cinzeci de ani la etate.
Hotărâţi să se-ntâlnească cam în fiecare an,
Până când n-o mai rămâne decât unul, în final.
Am venit din toată ţara, unii chiar din larga lume,
La-ntâlnirea cu colegii, să ne ţinem iar de glume!
Am fost prieteni buni în şcoală şi-aşa am rămas mereu,
Dorul de-a-i vedea la faţă ne apasă tot mai greu.
Pupături, strângeri de mână, glume, vorbe amicale,
Amintiri din tinereţe, când în jeb n-aveam parale,
Dar aveam o calitate: eram veseli, geniali,
Hotărâţi şi noi s-ajungem... colonei sau generali.
Ne uităm unii la alţii, ne-ntrebăm chiar cu mirare:
„Cum a fost, măicuţă, oare, o atare transformare?”
Am plecat de la vipuşcă, tineri, veseli şi frumoşi
Şi ne-ntoarcem în postura de bătrâni, cărunţi, chelioşi.
După ani de trudă multă, am ajuns cum ne e scris,
Să acumulăm, fireşte, bogăţii de nedescris:
Pe la tâmple-avem argintul, aurul pus de dentist,
Plumb atârnă la picioare, pietre scumpe-n colecist...
La Snagov nu avem vile, nu avem nici şase case,
N-am făcut nimic pe pile, precum Klaus sau Năstase,
N-am avut şi n-avem firme intrate în insolvenţă,
Au intrat la puşcărie doar vreo trei din intendenţă!
Însă mergem înainte, nu ne dăm deloc bătuţi,
Căci avem umor şi farmec, chiar şi oarece bănuţi.
Şi acum, la vârsta-aceasta, ne mai ţinem de femei,
Să ne-ajute-a trece strada sau să nu cădem pe-alei...
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La Multi Ani

Cuprins

CELOR NĂSCUŢI ÎN OCTOMBRIE

Ion STĂNESCU
13 (1937)
Victor PACHIU
15 (1939)
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