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         Timpul se scurge de data aceasta frumos înainte ! Mă refer, dacă vreţi la  
Florar, lună care, cel puţin la latitudinea la care ne aflăm, este unanim 
recunoscută ca fiind cea mai frumoasă a anului ! De data acesta,titlul este chiar 

mai uşor de confirmat dată fiind vremea rece şi cenuşie obligaţi s-o suportăm  
aproape în  toată luna  aprilie ! 
       După o asemenea introducere, putem trece liniştiţi la treburile noastre de 

seniori cosumatori cu precădere  de evenimente personale decât cele publice, 
incusiv politice.Pe undeva totul este absolut firesc, dacă luăm în considerare 

faptul că ne-am retras, de un număr de ani, din viaţa publică la care majoritatea 
suntem acum participanţi doar privind la televizor. Oricum, chiar şi aşa nu-i 
puţin lucru. Dacă luăm în considerare că privim emisiunile altfel decât o făceam 

înainte, find acum conştienţi că mai toate posturile de televiziune practică arta 
manipulării intensive a segmentului de public spectator propriu. 

Unii dintre noi, cum este de exemlpu Ozi, continuă să acumuleze cunoştiinţe  pe 
care şi le-a dorit o bună parte din viaţă dar….. n-a avut timp ocazii sau 
oportunităţi să le asimileze. Atenţie, treaba asta nu este gratuită ! Ce părere 

aveţi ? 
       Datorită sărbătorilor pascale. întâlnirea noastră din luna aprilie 2019 nu a 

avut loc ; din acest motiv, firesc, nu este disponibilă galeria – povestea în îmagini–     
a întîlnirii noastre, aşa cum a intrat în obişnuinţă. Desigur  vom reveni odată cu 
reluarea normală a întâlnirilor. 

       În schimb,  voluml materialelele destinate apariţiei în cuprinsul prezentului 
număr  a crescut, astfel că absenţa imaginilor  a fost, într-un fel, compensată. 
În rest, ar mai fi de spus câteva cuvinte despre materialele respective ,care parcă 

s-au organizat astfel încât să compenseze absenţa imaginilor,  de obicei fiind 
purtătoare de informaţii  mai complexe decât cuvintele ;  ele adresează 

privitorului un mesaj emoţional particularizat, al cărui sens şi conţinut este 
reflectat în conştiinţa fiecărui cititor. 
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Da, este vineri seara și eu scriu la notițele mele...Poate vă interesează, poate că 
interesează pe cineva...știu eu? Nu am primit nici-un comentariu până acum și 
nici nimeni nu și-a propus să scrie...notițele de joi seara, ca o alternativă la 

notițele mele de vineri. Dar eu le scriu fiindcă pe mine...mă interesează să scriu: 

îmi face multă plăcere să comentez, să comunic, să informez oamenii din jurul 
meu, să mă bat cu ideile care-mi trec prin cap, să le pun în ordine și să le aștern 
pe hârtie...iar la sfârșit să admir o anumită frumusețe care se desprinde din textul 

muncit din greu...Este o activitate intelectuală care încă rămâne după ce am 

părăsit activitatea profesională, după ce am lăsat în urmă activitatea de cercetare 
dar încă mai doresc să mă manifest intelectual ... Este o activitate care mă 
menține activ, interesat, și...supus eventualelor critici sau discuții despre părerile 

mele... 
 

* 
Vinerea trecută am depășit această limită: nu numai că am scris ceva,dar am și 
ținut o conferință, sprijinită de un Power Point (Pentru cei care nu sunt versați în 

deservirea computerelor: Power Point este un program care permite prezentarea 
de imagini sau text în cadrul unei conferințe; se folosește foarte des la prezentări 

de tot felul). Să vă explic: 

 
În comunitatea Oak Trace in care trăim acum – Rodica și cu mine – este obiceiul 
ca o dată pe lună să se prelucreze câte un articol din publicația Great Decisions 

(s-ar traduce „Hotărâri Importante”) , editată de Foreign Policy Association. 
Scopul publicației este de a da o orientare cetățenilor interesați despre ceea ce se 

întâmplă în lume, desigur din punctul de vedere american...Nu este un punct de 
vedere apropiat de vreunul dintre cele două partide existente – Republican și 
Democrat – ci este unul...american, un fel de miș-maș de păreri mai mult sau mai 

puțin verificate, neutru din punct de vedere politic dar cu tendință pro-americană 

clară. Aceasta face posibil ca articolele să fie prelucrate – de exemplu – în cadrul 
bibliotecilor publice: auditorii sunt cetățeni din împrejurimi, interesați să audă o 

alternativă la părerile – profund partinice - exprimate de reporterii tv...și să 

contribuie cumva la o dezbatere prietenească...o dată pe lună. În urmă cu ani am 
participat și noi – Rodica și cu mine – la vreo două – trei asemenea dezbateri...dar 
pentru oameni ca noi – care au luat o atitudine profund politică în fața unor 

evenimente din lumea de atunci, scindată în două tabere neprietene – nivelul 
dezbaterii a fost mult prea superficial...așa că am renunțat la alte participări. 
Ajunși la Oak Trace, am întâlnit din nou programul și publicația aceasta...am 

asistat la una dintre discuții...și...când s-a ajuns să se prezinte problema migrației 
în USA...n-am mai putut răbda: informațiile distribuite au fost atât de puerile, de 

primitive, de superficiale că...am luat legătura cu organizatorul – un preot 
prezbiterian care locuiește și el în Oak Trace - și i-am propus să prezentăm două 
teme într-un mod cu totul diferit decât cel din carte: Migrația, imigrația, legislația 

Notiţe de Vineri 
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și practica aferentă  și Uniunea Europeană, trecut, prezent și perspective...Acesta 

a fost mai întâi uimit că cineva își poate închipui că poate să concureze cu părere 
oficială din cartea respectivă...și ne-a făcut o vizită acasă, împreună cu soția lui: 
voia să vadă cu cine are de a face și să stabilească dacă poate să-și asume 

răspunderea unei asemenea modificări a programului practicat în toată USA... 
 
Da, a constatat că nu a mai întâlnit nicio dată în viața lui – de preot - așa ceva...și 
că poate să recomande să mi se dea atenție...Așa că am pregătit o prezentare 
trăsnet la prima temă...și i-am ținut cu sufletul la gură pe cei prezenți, timp de 

1,5 ore...Cu tot avertismentul preotului că ascultătorii ar putea avea probleme cu 
înțelegerea pronunțării mele a limbii engleze, toată lumea a înțeles totul, au rămas 
uluiți de logica fenomenului migrației și au priceput de ce există USA de astăzi: 

fiindcă milioane de oameni din toate țările globului au imigrat în ...USA! 

 
Ca să pregătești o conferință cu o temă atât de controversată...și care să prezinte o 
realitate contrară celei discutate la tv...și în fața unor oameni neobișnuiți să fie 
scoși din trotul lor zilnic, cam bătrâni și – în parte – chiar ramoliți...ei...asta a fost 

o aventură. Până la urmă am rescris conferința de 4 ori...ca s-o adaptez cât se 
poate de bine la presupusul nivel de înțelegere al auditorilor...și...am reușit. A fost 

minunat, am primit multe laude, ne-am consolidat poziția în cadrul comunității – 
știți voi, și ăștia discutau cam așa ceva “au venit doi români, ce o fi și de capul 
lor?” – așa că acum...putem să ne vedem de treburile noastre... 

De câte ori mergem să luăm masa de prânz vine câte cineva și întreabă dacă 
poate să se așeze la masă cu noi...Uite așa am ajuns să nu mai fim singuri... 

 

* 
Poate că este interesant să scriu câte ceva și despre „colegii” mei de 
comunitate...Sunt cam 400 de persoane, dintre care cam 100 de bărbați și cam 

300 de femei, cele mai multe... singure. De obicei ele se organizează în grupuri 
care joacă cărți, merg la masă împreună si cumva se ajută una pe alta să se 
bucure de viața care le-a mai rămas...Cea mai în vârstă persoană are 102 ani, cea 

mai tânără...hmmm...nu știu, că mereu apar noi rezidenți iar dintre cei mai 
bătrâni...mor câțiva în fiecare lună... Astăzi am stat la masă cu o femeie care 

trăiește de 14 ani aici și încă este fericită...A venit la noi, ne-a întrebat dacă poate 
să se așeze la masa noastră...și uite așa am mai cunoscut o persoană...Membrii 

unei alte familii pe care am cunoscut-o au amândoi 94 de ani...iar el este 
campionul reședinței la popice...! 

 
Unii dintre rezidenți mai au carnet de șofer și posedă un automobil...dar 
majoritatea beneficiază de serviciile administrației: autobuzele proprii transportă 
rezidenții la magazinele din apropiere, la bănci, la sălile de spectacol...Un taxi 

propriu face aceleași servicii dar individual, neplanificat și asigură și transportul 
dintre locuințele individuale – unde locuim noi – și clădirea centrală, situată la 
vreo 700 m distanța...Vara și pe timp frumos trebuie să fie o plăcere să  mergi pe 

pajiștea plină de copaci înalți care separă casa noastră de clădirea principală... 

 
In total – adică inclusiv vizitele la bănci și la magazine – administrația organizează 
cam 30 de activități zilnic...la care participă ...cine vrea. Printre specialități se 
numără vizionarea unor spectacole sau a unor meciuri de fotbal american...Soliși 

sau formații muzicale vin în fiecare săptămână și oferă câte un concert de o oră... 
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Copii de la școala primară vin în fiecare săptămână și le citesc „bunicilor” poezii 
din cărțile lor... O dată pe lună se sărbătoresc toți cei care au zi de naștere în luna 
respectivă și se dansează puțin...Mai există o „după amiază cu pizza” când se 

servește o bucată de pizza și un pahar de vin...Altă dată se organizează un „mic 
dejun special”  și sunt sărbătoriți fie cei care au preluat sarcini voluntare în 

cadrul comunității, fie foști militari, fie...Ei...pretexte pentru o sărbătorire se 

găsesc mereu... 
 
Există și aspecte negative, de ce să le neg? Numai 85 de persoane au un 
computer și folosesc internetul...ceea ce arată că majoritatea sunt din...secolul 
trecut! Unii dintre rezidenți suferă de  osteoporoză și nu mai stau drept ci...în cele 

mai diferite – și ciudate – poziții. Probabil cam jumătate dintre rezidenți au nevoie 

de un rastel (NR cadru) de care să se sprijine, altfel nu pot merge...La ora 
prânzului, când vin mulți rezidenți la masă, holul restaurantului este plin de 
asemenea obiecte de sprijin...Nu este o priveliște foarte plăcută... 

 
Dar totuși... am avut și o surpriză plăcută, care spune mult despre moralul 

oamenilor de aici: zilele trecute am primit o felicitare pentru cea de a 15 
aniversare a căsătoriei noastre...Nu știam de la cine, numele de pe plic nu ne 
spunea nimic și Rodica a telefonat ca să mulțumească...și a lansat și o invitație, să 

ne întâlnim la masa de prânz...Răspunsul a fost negativ, nu, nu poate veni la 

restaurant fiindcă suferă de neuropatie – asta este o boală a sistemului nervos al 
picioarelor - și nu se poate mișca...Persoana respectivă ia masa în apartamentul 

ei...! 
 
Deci...aproape imobilă...dar a găsit puterea să scrie o felicitare...unor persoane pe 
care nu le cunoaște...Asta est teribil...! Formidabil! 

 
De altfel...si eu sufăr de neuropatie și soarta mea va fi, cumva, asemănătoare...Eu 

mă duc acum cu regularitate la sport ca să mențin situația existentă – sunt încă 

foarte mobil pe picioarele mele – dar doctorul mi-a spus încă de acum 12 ani că-

mi mai da numai doi ani de mers pe picioare...Peste cei doi ani ai doctorului au 
mai trecut încă 10 ai mei...și eu încă mă mișc bine...Mâine dimineață mă duc din 

nou la sport...! 

 
Cam asta este...Noi încă avem legături atât de puternice cu cei din afara 
comunității că...încă nu am participat decât la numai câteva dintre aceste 

manifestări...O sa avem timp să pe analizăm pe toate și să alegem ce este mai 
frumos...și mai potrivit nouă... 

 

* 
Duminica trecută am fost la cinematograf, la o transmisie de la Moscova a 
baletului Vârsta de aur, cu muzică de Prokofiev... Deja de vreo 10 ani am început 
să înțeleg și să prețuiesc muzica lui Prokofiev și s-o caut, s-o ascult de câte ori  am 

ocazia...Ce am auzit acum a fost uluitor, ce am văzut a fost un spectacol de balet 
de foarte mare clasă – aproape ireal prin frumusețea scenelor și perfecțiunea 
interpretării - totul susținut de o muzică care mi-a plăcut foarte mult...Numai 

ultimul tablou – dedicat victoriei clasei muncitoare asupra răului – m-a 
dezamăgit...dar a trebuit să țin cont de faptul că Stalin încă mai trăia pe vremea 

când a fost compus baletul... 
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O.k...Exceptând acest tablou – care de altfel n-a durat decât vreo 5 minute – 
spectacolul a fost extraordinar... Este așa un deliciu să-i văd pe ruși oferind o 
asemenea perfecțiune....Trăiesc niște emoții foarte puternice, care mă țin țintuit pe 
scaun încă multe minute după ce ceilalți spectatori au părăsit sala...Absolut 

formidabil...!! Un deliciu! 
 

* 
Trebuie spus că în prezent USA se confruntă cu o problemă gravă: mii de oameni 
– între timp s-au adunat aproape un milion! – au părăsit țările lor situate la sud 
de Mexico (Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala), au mărșăluit cam 

1500 km prin Mexico până la granița americană ca să ceară să fie primiți pe 
teritoriul USA. Cauzele acestei mișcări de masă sunt pe de o parte sărăcia 

cumplită din aceste țări, pe de altă parte nivelul de criminalitate, de 10 ori mai 
mare decât în USA...Șantajul, presarea de bani pentru „protecția” afacerii 
fiecăruia și prostituția forțată a copiilor celor care nu pot să plătească bandele de 

„protectori” i-au determinat pe mulți să lase totul baltă și să încerce să-și 
construiască o nouă viață în USA...Ca să facă rost de bani și-au amanetat casele 
la aceiași „protectori” și au semnat un contract care prevede o dobândă de 60% pe 

an...Asta înseamnă că în cel mult 1.5 ani ei trebuie să fie in stare să trimită bani 
din USA acasă, ca să plătească datoria...altfel rudele rămase vor fi forțate să 

părăsească casele și să trăiască... pe stradă. Dar formalitățile legale americane 

durează 2-3 ani... 
Presiunea la care sunt supuși acești oameni este îngrozitoare! 

 
USA acceptă în fiecare an cam 1.3 milioane de imigranți și în ultimii ani a 

acceptat cam 300.000 de persoane din aceste țări în fiecare an...La o densitate a 
populației USA de numai 33 locuitori / km2 - în România sunt 80 locuitori / km – 
este spațiu suficient pentru încă multe milioane de oameni ...așa că spațiul nu ar 

fi o problemă... 
USA nu acordă nici-un fel de ajutor imigranților - fiecare trebuie să se descurce 
cum poate – așa că...nici problema costurilor...nu este o problemă... 

Problema este aceea că actualul președinte – Donald Trump, ai cărui bunici au 
imigrat din Germania în urmă cu cca. 130 de ani – a folosit excesiv și în mod fals 

problema migrației în alegerile parlamentare care i-au adus lui Președinția: el a 
promis “poporului american” că îl va proteja de concurența mânii de lucru din 
America Centrală și mulți dintre ei...l-au crezut! 

 
Acum...nici asta nu ar fi o problemă fiindcă în prezent șomajul este de numai cca. 

3%...și economia americană are mare nevoie de mai multe forțe de muncă...deci 
cei care vin din America centrală ar fi...bine veniți! Iar locurile de muncă pierdute 

de economia americană sunt cele din industriile primare (mineritul, turnatul 
oțelului, fabricarea pieselor de complexitate redusă): țările asiatice – aflate într-o 

dezvoltare foarte rapidă – au un nivel de salarizare mult mai scăzut decât cel 
practicat în USA  așa că întreprinderile americane din aceste industrii nu mai au 

nicio șansă în fața concurenței asiatice...Aceste locuri de muncă nu vor mai reveni 
nicio dată în USA...deci ce a promis Președintele Trump...este nerealizabil...este 

aiurea...! 
 
Trump însuși nu înțelege această realitate și atunci...ia măsuri  să blocheze 

imigrația central -americană...! Când – la sfârșitul lui Ianuarie – s-a anunțat că un 
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convoi de 3.000 de oameni disperați – femei, copii, tineri – se află în Mexico în 
drum spre USA (1500 Km, pe jos!) a trimis în întâmpinarea lor 7.500 de soldați ai 
Gărzii Naționale...! Dar...nu a trimis nici un medic, nici un agent de graniță care 

să ajute la rezolvarea rapidă a problemelor fiecărei familii, nu a asigurat locuințe 
provizorii pentru cei care urmau să vină – aceasta este o obligație legală a statului 

care primește imigranți! - nu a asigurat rezervele de hrană necesare, apa potabilă 
sau...pur și simplu...cel puțin closetele portative de care au nevoie oamenii 
extenuați de un efort extraordinar... 

 
Fiindcă există o penurie de agenți americani, în orașele de graniță mexicane s-au 
adunat câteva sute de mii de migranți...care așteaptă 6-8 zile numai ca să le vină 

rândul să apară în fața autorităților americane...Aceștia dorm pe pământul gol, pe 

sub poduri sau pe unde nimeresc – nici sub poduri nu mai este loc! – 
și...așteaptă...Este o criză umanitară de dimensiuni comparabile cu cea de după 

cel de al 2-lea război mondial, când milioane de oameni rătăceau prin Europa, în 
căutarea unui loc unde să poată rămâne...Dar acum este pace...!! 

 
Nu a fost război...ci este – este mai departe - manifestarea incapacității unei țări – 

până nu de mult admirată de toată lumea – de a lua măsuri organizatorice 
obișnuite în astfel de situații...Este de fapt incapacitatea voită, motivată de o 
politică stupidă dusă chiar și împotriva intereselor reale ale americanilor...care 

mai au nevoie de încă milioane de imigranți ca să populeze toate colțurile acestei 
țări minunate... Teribil...!! Ce stupid...! 

 
Am invitat la conferință și prietenii români...și vreo zece dintre ei – pensionarii! – 
au reușit să vină. Le-am oferit pe urmă o masă la restaurantul comunității – au 

un bucătar foarte bun! – și pe urmă le-am arătat și cum locuim acum...A fost 
plăcut, am desfăcut și o sticlă de șampanie și am ciocnit pentru succesul mutării 
și pentru o viață fericită și...asta a fost! 

 

* 
Ieri am fost la Festivalul Filmului Românesc, ediția a doua, ținut în 

Chicago...Câțiva entuziaști din București – fără niciun sprijin din partea oficială! – 
au reușit să aducă 10 filme de lung metraj și șase de scurt metraj și să le prezinte 
timp de trei zile în fața unei săli...mai mult goale...Ce păcat! Cinematografia 

română merită o atenție mult mai mare: ce am văzut noi acum – numai un film și 

o jumătate din altul – a fost mult mai bune decât ce am văzut anul trecut si mult 
mai bune decât majoritatea filmelor americane, pline de ființe fanteziste care 

atentează la viața omenirii...În prima zi de abia ne întorsesem de la Detroit – unde 

am participat la un congres – în ultima zi a fost un viscol aici de nu puteam să 

mergem pe stradă...cu toate că temperatura cu o zi mai înainte fusese de  80 F ;  
( + 26,6 C)   de...asta este primăvara la Chicago! Așa că până la urmă...am văzut 
numai un film și jumătate în ziua a doua... 

Am văzut o jumătate din filmul „Nu-mi pasă dacă o să intrăm în istorie ca 
barbari” produs de regizorul Radu Jude. Filmul prezintă atrocitățile trupelor 

române în Basarabia, în 1941.... Foarte, foarte bine făcut, a luat Globul de Cristal 
la festivalul filmului de la Karlovi Vary 2018 !! Dacă a și respectat adevărul 

istoric…despre ordinele lui Antonescu…ar fi colosal…Dar cel care a jucat rolul 

Mareşalului Antonescu a spus câteva replici care…mie mi s-au părut exagerate, 
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mă îndoiesc că au fost spuse de general (NR Mareşal)…Asta lasă un gust amar în 

gură, cu toate că nu are de a face cu filmul ci cu adevărul istoric… 
Dar filmul este…foarte bun ! 

 
Al doilea film « Secretul fericirii » a fost așa de măiestrit făcut ca …m-a înfuriat : 
după 1/4 din film am vrut sa plec acasă, atât de veridic, de apăsător și de 

neverosimil mi s-a părut scenariul…Dar pe urma scenariul a luat o întorsătură 
meșteșugită…încât m-a lăsat cu gura căscată…Teribil a fost…neașteptat, 

surprinzător, foarte bine jucat, decorul a fost minimalist dar foarte frumos…Este 
de fapt o dramă, dar a fost prezentat drept comedie…Formidabil ! 
 
Cu ocazia asta am întâlnit din nou câțiva dintre prietenii din Chicago...și asta a 
fost – ca de obicei – foarte plăcut...Acum putem să ne comparăm cu ei...și 

concluzia este realistă cu toate că nu tocmai îmbucurătoare: noi am luat locul 

celor „în vârstă” pe care i-am întâlnit aici când am venit.  Cei care au fost în 
vârstă atunci...au dispărut...iar tinerii de altă dată ne-au luat locul nostru, 

jucând rolul principal în toate manifestările diasporei române din Chicago...Asta 
este viața și noi nu putem decât să ne bucurăm de ce trăim, să ne bucurăm că 

mai trăim... 

 

* 
Am fost din nou la congresul anual al Societății Inginerilor de Automobile, care se 

ține – ca de obicei – la Detroit. Atmosfera a fost minunată, ca de 
obicei...dar...timpul de glorie al societății a trecut. Am întâlnit numai jumătate din 
numărul participanților din alți ani, firmele asiatice au fost reprezentate mai 

curând simbolic...iar în publicația Congresului am găsit o reclamă a SAE China... 
În anii precedenți reprezentanții Chinei au jucat întotdeauna un rol important la 
acest congres... acum se pare că se orientează către întărirea și 

internaționalizarea asociației lor proprii...De, timpurile se schimbă...ba încă foarte 

rapid! 
Întâlnirea cea mai plăcută are loc miercuri seara, când se oferă o cină foștilor 
președinți și soțiilor lor și fiecare povestește câte ceva din viața lui actuală...Toți au 
ieșit la pensie de mult, Rodica este al doilea președinte - ca vechime – care mai 

participă, câțiva dintre cei mai vechi mai sunt încă în viață dar...nu mai au 

puterea sau interesul să vină până la Detroit...Eu am participat acum pentru a 
15 oară la o asemenea întâlnire și...sunt considerat ca unul de al lor...al corifeilor 

industriei de automobile americane, cândva cea mai puternică din lume: în 
prezent chinezii produc – în China sunt produse - de 3 ori mai multe automobile 

decât în USA... 
 
Este o plăcere să revii pentru câteva ore în mijlocul inginerilor de care ai 
aparținut întreaga viața profesională...Limbajul este cu totul altul, problemele 
discutate sunt cu totul altele decât în viața „civilă”...Respectul pe care fiecare îl 

arată colegilor lui de meserie inginerească este un balsam binefăcător față de 
comportamentul unor „românași” care - și aici în USA - ne-au fost foarte apropiați 
până în urmă cu câtva timp dar apoi s-au „dat în stambă”! Așa ceva...nu se poate 

întâmpla în cadrul SAE...Este minunat! 
 
Cu această ocazie se organizează și o expoziție tehnică...și ăsta este un motiv de 
excitație ne mai pomenit! Tehnica se dezvoltă într-un ritm rapid și de fiecare dată 
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aflăm lucruri noi...Ultima noutate este că ...automobilul electric – despre care 
acum vorbește toată lumea – este cunoscut de 140 de ani: o firmă americană a 
construit automobile cu acționare electrică și cu baterii înainte de introducerea 

motorului cu ardere internă, pe la 1880! 
 

Ceea ce este uluitor...este dezvoltarea tehnologică...Piesele turnate sub presiune 
au toleranțe de micrometri și nu mai trebuie prelucrate mecanic, având și o 
rugozitate a suprafeței ...ca o oglindă, de neînchipuit! Vedeți în fotografie  un 

complicat rotor de turbină cu gaze de 30 mm în diametru, fabricat prin turnare...! 
Piese mari,  fabricate nu din oțel ci din fibre de carbon...sunt la ordinea zilei... 
Trotinete acționate electric sunt parcate pe trotuare și așteaptă clienții maturi, 

automobilul automat – fără șofer – este într-un stadiu avansat de dezvoltare iar 
automobilul care arde hidrogen a fost deja construit și își așteaptă șansa pe o 

piață în continuă evoluție... 

 
Teribilă dezvoltare... 
Și când ne gândim la nivelul tehnicii în perioada cât noi am fost ingineri...mă 
apucă amețeala! Ce bine că am ieșit la pensie că altfel...nu știu cum am fi putut 
face față... 

Ei, cam asta a fost vinerea asta...Până data viitoare! 
 

Cîteva Imagini. Ca Întotdeana Concludente! 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Împreună cu familia List, propietarii firmei AVL 

din Austria, una dintre cele 3 firme particulare 

care domină cercetarea de motoare în lume. 

 

Prin geamurile Palatului Congreselor din Chicago 

se vede oraşul canadian Windsor, pe malul 

celălalt al râului Windsor, care face legătura între 

lacurile nord americane Huron şi Erie. 
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 Rodica, împreună cu preşedintele SAE pe anul 

2019 Paul Mascarenas, înmânează premiul 

Rodica Bărănescu Award for Technical 

and Leadership Excellenţei Sale Doamnei dr. 

Denisse M. Rizzo, salariată la TARDEC, Centrul 

american de dezvoltare de tehnică militară: 

dânsa - pişpirica asta, o jumătate de om! Uitați-

vă la ea! - se ocupă acolo de dezvoltarea 

motoarelor de... tancuri!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un prototip al automobilului cu hidrogen, 

propus de firma coreană Hyunday. 

 

.Rotorul unei turbine cu gaze, cu diametrul de 

30 mm, executat prin turnare de precizie, fără 

nici o prelucrare ulterioară! 

 

Automobilul Crysler din 1970, acționat de o 

turbină cu gaze în loc de motor cu ardere internă 

Primul automobil electric a fost construit de 

americani în 1880, înainte de a se inventa motorul 

cu ardere internă ! A fost fabricat până în 1906...! 

Trotinetele electrice...nu stau la dispoziția 

copăiilor: ele pot atinge viteza de 30 km/h! 

 

Un automobil complect automat face 

demonstrații în hala de expoziții. 

La banchetul de sfârşit, sandwişurile au 

fost servite de o zână, ieşită direct din 

apa râului Windsor! 
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O Complectare la Notițele nr. 4 

Nu, acum nu este vineri seara, este duminică după amiaza...Duminica 21.04.19, 
când catolicii sărbătoresc Paștele, cu o săptămână înaintea ortodocșilor...Este 
liniște în orășelul în care locuim, toată lumea s-a retras acasă să mai 

sărbătorească puțin... 

 
Este prima zi cu o atmosferă primăvăratecă aici în Chicago și eu am scos 
scaunele de vară pe terasă și am luat masa de prânz împreună cu Rodica afară, 
mângâiați de adierea care venea dinspre copacii din jurul casei... 

 
Dar nu despre asta voiam să scriu ci despre ce am trăit ieri: poate pentru alții nu 
este așa de important dar pentru mine...a fost o revoluție întreagă...a fost un 

eveniment care a făcut ordine în lumea mea personală și despre asta trebuie să 

scriu...Nu se poate, trebuie! 

 
De fapt totul a fost foarte simplu: fata mea a ținut o conferință de specialitate...Ce 

mare lucru?  
Ei...aici este cheia poveștii, pentru ea și pentru mine...  

 
Pentru ea, fiindcă a raportat public despre rezultatele unor cercetări făcute privat 
în domeniul vindecării cancerului și a altor boli complexe, încă nevindecabile 
până acum... Practic, aplicând metodele ei, a întors la viață oameni care plecaseră 

deja pe drumul spre eternitate... 
 
Ieri fata mea a demonstrat convingător – mie și celor 

vreo 100 de spectatori prezenți în sala de conferințe - 

că în domeniul ei medical se află în top-ul 
cercetătorilor și medicilor americani... Suverană, 
convingătoare, sigură pe sine, liniștită... a reținut 
atenția celor prezenți timp de 2.5 ore, le-a demonstrat 

rezultatele minunate obținute de ea...  

 
Ana Maria a început să studieze medicina în 
Germania și după doi ani și-a luat toate examenele 
prevăzute pentru primii patru ani de studiu...și asta 

atât în germană cât și în engleză...A continuat studiile 
în USA...unde și-a luat și doctoratul în patologie, 
lucrând la soluții noi pentru vindecarea cancerului... 

Dar la sfârșitul studiilor soarta a lovit-o nemilos: după ce universitatea din 

Virginia i-a oferit un post de profesor universitar pentru rezultatele cercetărilor ei 
– asta ar fi fost șansa ei de o viață! – s-a îmbolnăvit de...ceva necunoscut și 
nediagnosticat...și a rămas imobilizată în pat timp de 6 luni...! Când și-a 
revenit...postul fusese dat altcuiva, dreptul ei de a rămâne în USA expirase...și ea 

era in Germania, trăind din sprijinul financiar al mamei ei... 
 
USA oferă dreptul de rezidență celor care ajută la rezolvarea unor probleme: șansa 

lui Ana Maria – colegii îi spun doctor Ana! - a fost că americanii au avut nevoie de 
medici în... Carolina de Nord! Ana și-a oferit serviciile, a fost acceptată, a lucrat 

trei ani ca medic de casă – cu mult sub calificare ei – ca pe urmă să treacă la 

rDr 

                                            

 

                                          Dr. Ana 
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Providence ca medic de spital...și acolo să crească profesional și să  descopere  

tratamente noi ale cancerului și a altor boli incurabile până acum... 

 
Ea mai este încă director al Programului de Excelență Medicală al întreprinderii 

Providence, care asigură asistența medicală în statele Washington și Oregon, o 

întreprindere colos cu sute de doctori si mii de asistente medicale. De la mijlocul 

lunii mai va începe însă să lucreze în clinica ei particulară unde va trata cazurile 
medicale disperate ...așa cum a făcut și în ultimii trei ani...Fiindcă întreprinderea 
nu i-a permis să trateze bolnavii cu metodele noi dezvoltate de ea, a obținut o 

autorizație specială și în fiecare vineri și sâmbătă  trata numai aceste cazurile 

despre care a raportat acum...(Programul ei de lucru la Providence începea luni 
dimineața și se termina joi seara.)  

 
Ana – doctor Ana! -  și-a regăsit în acest fel fostul ei domeniu de activitate, cu 

toate că între timp cunoștințele medicale au evoluat extraordinar și ea folosește 
acum cu totul alte aparate, medicamente și metode...Formidabilă revenire, nu-i 
așa? Și-a revenit din propria ei cenușă - ca pasărea Phoenix din mitologia greacă - 

și asta la cel mai înalt nivel posibil în meseria ei... 

 
Și de o dată...Ana a simțit că i-ar face plăcere să-l aibă pe tatăl ei în audiență...Ce 
chestie formidabilă... Asta m-a emoționat atât de mult... 
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 Itinerariul parcurs a fost: Londra-Oxford-Liverpool-Glasgow-Edinburgh-Belfast-Dublin-

Chester-Bristol-Bath-Stonehenge-Londra. Excursia a durat opt zile şi a măsurat 2800km. Am 

călătorit cu autocarul şi feribotul (am traversat de două ori Marea Irlandei). Am dormit, pe rând, în 

şase hoteluri. Excursia a fost obositoare,dar foarte interesantă. A meritat!  

Am făcut 1300 de poze, am cumpărat albume şi vederi, am colectat de peste tot pliante. Îmi 

va fi imposibil însă să vă descriu şi să vă arat tot ce am văzut sau aflat. O să încerc, în câteva 

episoade, să vă prezint ce mi s-a părut mai interesant sau reprezentativ pentru oraşele sau siturile 

turistice vizitate. 

 

1.LONDRA 

          Se spune despre ea că este unul din cele trei oraşe alfa din lume, şi că are mai multe palate 

decât Parisul, Roma şi Madridul luate la un loc. Nu are prea multe bulevarde late şi lungi. 

Majoritatea străzilor sunt relativ strâmte şi întortocheate, motiv pentru care palatele, aflate unul 

lângă altul, nu sunt totdeauna puse suficient în valoare. În Londra, am avut la dispoziţie o singură 

după amiază în care ne-a plouat cu intermitenţe, iar, spre ghinionul nostru, cartierul Westminster şi 

faleza de pe malul stâng al Thamisei, Victoria Embankment, pe care se află Parlamentul, erau 

blocate de demonstraţii. Ne-am văzut obligaţi să ocolim zona, cu autocarul, prin cartierele Mayfayr, 

Bromton, Kensigton şi Chelsea, apoi să trecem pe Vauxhall Bridge pe malul drept al Thamisei, în 

Kennigton şi Soutwark şi să facem de acolo poze, majoritatea din autocar, cu Parlamentul şi alte 

obiective turistice de pe malul stâng. Am traversat din nou Thamisa, pe London Bridge, şi am ajuns 

în zona Turnului Londrei, iar de acolo în City (centrul Londrei), apoi prin Bloomsbury şi 

Marylebone am ieşit din oraş, ca să ajungem la un hotel din zona Londrei, unde am dormit în prima 

noapte.La sosirea în Anglia am aterizat pe aeroportul Luton, aşa că am intrat în Londra, pe ploaie, 

prin partea de nord a oraşului. 
 

 

Sursa: MECANICII’61, Anul 15, #151, mai 2019 EE                                          Artemiu VANCA 

 

Aşa arată, pe ploaie, intrarea 

de nord a oraşului 

Excursie în Marea 
Britanie şi Irlanda  
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Pentru că afară ploua ne-am oprit în Bromton,, la sud de Hyde Park, cel  mai mare şi vestit parc din Londra, 

ca să vizităm trei muzee de acolo. Am început cu Muzeul de Istorie Naturală. Muzeele de stat din Marea Britanie, 

se vizitează gratuit. Clădirea muzeului,  în stil Victorian, este un adevărat palat. Regina Victoria (1837-1901) a 

ţinut să marcheze prin astfel de clădiri impunătoare, măreţia imperiului în fruntea căruia se afla, unul în care 

soarele nu apunea niciodată. 

 

 

                                                               Muzeul de Istorie Naturală 

 

Ce-am văzut în muzeu, nu ne-a impresionat mai puţin decât clădirea care-l adăposteşte. Începând de la 

intrare şi până la ieşire, descoperi evoluţia vieţii pe Pământ, ilustrată cu o mulţime de exponate, începând cu 

fosilele spectaculoase ale unor animale preistorice şi terminând cu prezentarea animalelor din zilele noastre. Un 

spaţiu generos îi este atribuit lui Charles Darwin şi descoperirilor lui. În mai multe locuri din muzeu poţi bea o 

cafea, iar într-un restaurant de la parter poţi lua o masă în toată regula. Nu lipseşte nici shop-ul, un mare magazin 

cu autoservire,  din care poţi cumpăra o sumedenie de suveniruri şi nu numai. 

 

 
 

Holul muzeului cu scheletul unei balene atârnat           Scheletul unui animal preistoric Un ghid care 

de tavan. Înghesuială mare, pentru că afară ploua şi              explică  şi două fete interesate. 

turişti s-au înghesuit în muzee. 

Al doilea muzeu vizitat a fost Muzeul Ştiinţei, unde am fost în mediul nostru şi  am putut 

admira câteva maşini uriaşe din epoca industrializării Marii Britanii, printre care şi prima 
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locomotivă cu abur a lui Sthepenson, a cărei fotografe, din păcate, nu mi-a reuşit. Vă prezint alte 

două exponate din epoca respectivă: 

 

              Locomotiva cu abur Colombine                       Volantul uriaş al unei maşini cu abur                           

 

În muzeu puteau fi văzute şi exponate reprezentând tehnica actuală printre care şi o machetă în 

mărime naturală a modulului lunar cu care a aselenizat Armstrong.  

În sfârşit, al treilea muzeu vizitat a fost Victoria şi Albert Museum, unul de istorie al 

civilizaţiilor. Muzeul este organizat tot într-o clădire din Epoca Victoriană: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Victoria şi Albert Museum 
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 Cărămida roşie  cu care erau placaţi pereţii exteriori ai clădirilor a fost şi este foarte frecvent 

utilizată în Anglia. Iată şi două aspecte din muzeu: 

         Cele trei muzee vizitate ne-au impresionat prin bogăţia exponatelor, prin aranjarea şi 

prezentarea lor. Multe dintre ele au fost luate, mai mult ca sigur, cu japca sau pe nimic toată din 

ţările fostului imperiu britanic.  De fapt,  strălucirea  imperiului şi a capitalei lui se datorează în cea 

mai mare parte jefuirii acestor ţări de comorile lor materiale şi spirituale. 

După vizitarea muzeelor (a se citi „defilarea” prin ele)  ploaia a încetat pentru puţin timp, 

suficient ca să ne oprim pe malul drept al Tamisei, la Ochiul Londrei şi să facem de acolo câteva 

poze. În drum am trecut pe lână o fostă termocentrală, pe cale să se schimbe acum în altceva: 

 Mi s-a părut interesant că, după cum se vede, coşurile termocentralei vor fi integrate în 

noul ansamblu arhitectonic. În Marea Britanie am întâlnit uzine, fabrici şi docuri abandonate, care 

arătau ca cele foste ceauşiste de la noi, acum, dar şi altele transformate în zone rezidenţiale, în 

centre comerciale sau în zone  de recreare şi odihnă. 
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                    Clădirile Ministerului Apărării, Banqueting House şi Gara Charing Cross. 

 

A reînceput ploaia. Ne-am urcat în autocar, am trecut pe malul stâng al Tamisei, am străbătut 

City (centrul Londrei), am văzut zgârie norii de acolo, înghesuiţi între clădiri mai scunde, de par a fi 

nişte măgari între oi.  Nu-mi dau seama de ce au ales această soluţie şi nu au construit zgârie norii la 

marginea oraşului, cum au făcut francezii la Paris.  Pe traseu am mai făcut câteva poze din autocar.  

 

   Turnul Victoria, Parlamentul şi Big Beng, văzute peste  

   fluviu. S-au acoperit de schele ca să nu le vedem. Un  

  alt ghinion! 

Ochiul Londrei, are un diametru 
de 130 m şi face o tură completă 
în 15 minute. Nu ne-am dat în 
roată ! 
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                                                                    Banca Angliei (plouă) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            O stradă din Londra, cu clădirile placate cu cărămidă roşie (plouă). 

În City (plouă) 

Celebrele  autobuse etajate 

londoneze (plouă) 
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Per ansamblu, vizita noastră la Londra a fost cu ghinion, în principal din cauza ploii şi a 

manifestaţiilor din cartierul Westminster. N-am văzut mare lucru, dar din ceea ce am văzut şi m-am 

documentat despre capitala britanică, sunt hotărât să revin acolo şi să o bat, atât cât o să pot, cu 

pasul. 

Ne-a plouat şi a doua şi a treia zi. Ploile veneau pe neaşteptate, se operau brusc şi începeau din 

nou după o mai lungă sau scurtă pauză. Prin urmare, ceea ce am reuşit să vedem la Londra, a fost 

„printre picături”, la propriu. 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
          

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 NR A nu confunda cu clădiri londoneze. 
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                      Curtoazia  Ermil Văleanu 
 

 

CE ESTE TEORIA CONSTRUCTURALĂ, CU CARE ROMÂNUL ADRIAN BEJAN A 

ULUIT PLANETA ? 

Carolina de Nord, Universitatea Duke, 1995.. ProTV filma în Statele Unite o serie 

de reportaje despre sistemul american de educație, iar printre profesorii deja cu 

renume și planuri de a excela în elita academică americană se afla și Adrian 

Bejan. Un gălățean care încă din anii ’60 părăsise România, să studieze 

termodinamica peste Ocean. 

Un an mai târziu, profesorul Bejan face o descoperire care îl propulsează în 

prezent în elita primilor 100 de mari savanți ai lumii. În mai, anul acesta, i-a fost 

acordată celebra medalie „Benjamin Franklin”, care de-a lungul timpului a fost 

decernată de institutul cu același nume oamenilor de geniu precum Nikola Tesla, 

Marie Curie, Thomas Edison, Albert Einstein, sau, mai recent, Stephen Hawking. 

E fizician și a intrat în topul celor mai mari 100 de oameni de știință pentru că în 

1996 a dezvoltat o teorie în biologie care descrie practic un „tipar” după care 

acționează natura în evoluția ei. 

Se numește Teoria Constructurală și romanul a observat același tipar în modul în 

care cresc ramurile unui copac, sau nervurile frunzelor, cum se împarte un fir de 

apă sau cum lovește un fulger, cum se dezvoltă irigația sanguină sau cum se 

extinde o așezare omenească, privită de sus. 

Teoria spune că orice organism viu trebuie să aibă libertatea să se dezvolte pe cât 

mai multe canale, pentru a avea acces la mai multă resursă. Cu cât e mai liber să 

se ramifice, va evolua și va fi mai mult decât este. Conform părintelui teoriei, 

această „curgere” nu trebuie oprită, indiferent unde are loc, pentru că va crea 

anomalii și va perturba sistemul în jur. 

Descoperirea este cu atât mai uimitoare cu cât Adrian Bejan este profesor în 

termodinamică și nu biolog, iar despre Teoria Constructurală au apărut cărți 

traduse în câteva sute de limbi și se predă în facultățile de inginerie de peste tot, 

chiar și în România. Teoria a fost promovată și în documentare de știință celebre 

în toată lumea 

De la simple observații, a ajuns să ofere omenirii o nouă teorie a istoriei planetei 

și a ceea ce înseamnă viață, iar Teoria Constructurală are multe aplicații practice 

în prezent, de la carcase de ventilator pentru calculatoare și până la modul în 

care este afișată organigrama într-o instituție. 

Teoria 

Constructurală 
 

Sursa: MECANICII’61, Anul 15, # 151, mai 2019 EE,                                              Internet 
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Același tipar, spune Adrian Bejan, îl găsim și în modul în care sunt împrăștiate 

cunoștințele, știința sau religia, pornind de la dascălul de la catedră, către 

discipolii săi, care, la rândul lor, vor deveni profesori și îi vor învăța pe alții. 

În prezent, predă la facultate și un curs de predicții, pe baza Teoriei 

Constructurale, în care explică tinerilor că în următorii 1.000 de ani toată 

omenirea va vorbi o singură limbă. Tot pe baza teoriei, Adrian Bejan a prezis în 

2012 unei televiziuni din Asia că Donald Trump va câștigă alegerile. Iar astăzi 

susține că Trump, aflat pe o linie ascendentă, pentru că e într-o continuă 

adaptare și schimbare, va mai câștiga un mandat. 

Bejan vorbește studenților și despre modul în care viața omului va fi mai ușoară 

cu ajutorul inteligenței artificiale și al tehnologiei înalte, care nu numai că vor 

conduce mașinile, dar vor da dependență tot mai mare oamenilor. 

Adrian Bejan e gălățean, născut în 1948, într-o familie de intelectuali, cu mama 

farmacist și tatăl medic veterinar, pentru cavaleria Armatei Române. Doi oameni 

cu gândire liberă, care l-au încurajat să emigreze, pe fondul comunismului care 

se instalase în România. A plecat în America pentru un concurs internațional în 

1968 și nu s-a mai întors decât după Revoluție, când tatăl său se stinsese. 

Are un băiat student la Drept și două fete absolvente de studii geopolitice și spune 

că i-a educat în spiritul culturii românești, în educația primită acasă, la Galați. 

Și mai precizează că exodul românilor în străinătate se desfășoară tot după Teoria 

Constructurală, pentru toți cei care părăsesc țara se răspândesc natural, firesc 

către alte locuri, dacă găsesc o opreliște sau un blocaj acasă. 

Iar în era globalizării, toți emigranții români au de învățat de la popoarele în care 

merg. Generația copiilor românilor plecați acum 20 de ani în America, de 

exemplu, e deja schimbată total față de cum ar fi fost dacă ar fi crescut în 

România. 

A fost invitat la sfârșitul lunii noiembrie și la București, de către autoritățile 

române, care i-au oferit o diplomă la Ateneul Român. A vorbit și atunci despre 

modul în care ar trebui să fie orice român. 

Un profesor român a uluit planeta cu o teorie uluitoare, prin care oamenii de 
știință pot înțelege mai ușor cum evoluează viața pe Pământ. Adrian Bejan e 
singurul român din galeria primilor 100 de mari savanți ai lumii. Un gălățean a 
intrat în elita academică a lumii și arată lumii întregi că și România poate! 
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Curiozităţi  
                                                                   Curtozia Ermil Văleanu 

 

 
Un tur rapid al planetei: 21 de lucruri neobișnuite ! 
Unele sunt pur și simplu amuzante, altele – total neașteptate. 
Știai că oamenii de știință încă dezbat dacă panda este un urs sau un raton? Sau 

că alcoolul ne protejează de radiații? 
Știai că în Noua Zeelandă există niște papagali care atacă oile și le sfâșie carnea? 
Sau că în corpul fiecăruia dintre noi se găsește o cantitate mică de aur? 
Așadar, să descoperim în cele ce urmează 21 de curiozități și lucruri inedite din 

întreaga sferă a cunoașterii umane. 

 
1. În Egiptul Antic, femeile se tundeau la zero 
Femeile din Egiptul Antic obișnuiau să își îndepărteze tot părul de pe cap și își 
lustruiau scalpul cu pânză ceruită. Apoi, își puneau o perucă făcută din lână de 

oaie sau din ierburi.  

Uneori, purtau două peruci, astfel încât „coafura” lor să pară mai voluminoasă. 
Băieții, se tundeau cu un smoc de păr într-o parte.  
Femeile purtau peruci divers coafate , pe care se așeza un bulgăre de ceară în 

formă de con, preparată special cu parfum, care se topea încet, la căldura zilei, 
parfumând continuu, peruca  

 
2. „Sindromul vârcolacului” poate apărea la oameni. 
Hipertricoza sau „sindromul vârcolacului” poate apărea la naștere sau se poate 

dezvolta în timp. 
Spre exemplu, un bărbat din China are pe piele un nev pigmentar gigant pilos, o 
afecțiune congenitală rară.Aceste semne sunt cunoscute popular drept „alunițe 

gigantice cu blană”. Un caz faimos de hipertricoză din istorie a fost cel al lui 
Petrus Gonsalvus, despre care se presupune că a stat la baza poveștii „Frumoasa 

și Bestia” . 
*Întreaga familie a acestui domn citat, respectiv 4 frați și apoi alți urmași, au fost 

coperiți de păr inclusiv  pe față! Ceea ce nu l-a împiedicat să se căsătorească cu o 
femeie normală, dar să aibă copii cu același defect genetic, inclusiv o fetiță, care a 

murit de mică.  

 

 3. În fiecare zi, Pământul „se îngrașă” cu 60 de tone. 
Potrivit calculelor, greutatea prafului cosmic și a altor particule care cad zilnic pe 

Pământ variază de la 0,4 la 110 tone. În medie, asta înseamnă 60 de tone. 

 
 4. Primul ceas cu alarmă putea suna doar la 4 dimineața. 

Primul ceas cu alarmă din lume a fost inventat de Levi Hutchins, în 1787. Acesta 
l-a construit pentru sine, ca să nu doarmă în loc să muncească.Și, cum dorea să 
se trezească în fiecare zi la aceeași oră, a construit ceasul astfel încât să dea 

alarma numai la 4 dimineața. 
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5. Cuvântul „cămilă” se traduce prin „frumusețe”. 
În arabă, cuvântul pentru „frumusețe” este „jamaal”, care este derivat din „jml”, o 

rădăcină care înseamnă „cămilă”. 
 

 6. Înconjurul lumii cu bicicleta în 79 de zile. 
Ciclistul britanic Mark Beaumont a călătorit în jurul lumii în 79 de zile. În fiecare 
dimineață, bărbatul se trezea la 3:30 și pedala timp de 16 ore pe zi.Astfel, în 79 de 

zile, el a reușit să facă înconjurul lumii, parcurgând distanța de 29.000 de 

kilometri. 
 
 7. Ziua de naștere a vodcii rusești. 

Chiar dacă acest tip de alcool a apărut mai devreme, 31 ianuarie 1865 este 
considerată ziua de naștere oficială a vodcii. În acea zi, celebrul chimist rus 
Dimitri Mendeleev și-a prezentat teza de doctorat 20, intitulată „Despre legătura 
dintre alcool și apă”.  

  
8. Caii nu intră în somnul REM (rapid eye-movement) când dorm în picioare. 

Caii pot dormi în picioare, însă nu pot ajunge în faza de REM a somnului (în care 

se produc cele mai numeroase și cele mai intense vise) fără să se întindă pe jos. 

Acest lucru este valabil și pentru vaci, girafe, cămile și zebre.Aceste animale pot 

dormi în picioare, dar, pentru a ajunge în faza REM a somnului, ele trebuie să se 

întindă o vreme. 

 9. Einstein nu purta șosete. 

Fizicianul Albert Einstein avea un motiv practic pentru care nu purta 
șosete.„Când eram tânăr, mi-am dat seama că degetul mare face întotdeauna o 
gaură în șosetă. Așa că am încetat să port șosete. De ce să porți și pantofi, și 

șosete, când unul dintre aceste lucruri este suficient?”, se întreba, intrigat, 

fizicianul. 
 

 10. Ursul panda este, de fapt, un raton?. 
Panda arată exact ca un urs. Însă culoarea, obiceiurile și stilul de viață par să 
indice faptul că această specie aparține familiei ratonilor.Oamenii de știință încă 

dezbat această chestiune, însă cei mai mulți dintre ei cred că a doua variantă este 

cea corectă. 

 
 11. Femeile își petrec zece ani din viață  machiindu-se .Iar bărbații petrec, cel mai 

probabil, aceeași durată de timp așteptând ca femeile să termine  machiajul. 

 12. Alcoolul protejează de radiații  
Poate că sună ciudat, însă savanții japonezi au ajuns la concluzia că berea și alte 

băuturi alcoolice ne pot proteja de radiații. Potrivit acestui studiu, este nevoie de 
450 de mililitri de bere pentru a reduce cu 34% vătămările cauzate de radiații.  

  

13. În Noua Zeelandă există papagali care atacă oile. 
Kea sau Papagalii de munte sunt niște păsări foarte inteligente, curioase și 
jucăușe. Ele sunt obișnuite cu oamenii, pe care nu îi atacă. În schimb, atacă oile: 

sar pe spatele lor și le sfâșie carnea, pe care o mănâncă. 
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 14. Mirosul bananelor ne ajută să slăbim. 
Nutriționiștii spun că parfumul piersicilor, merelor și bananelor ne poate ajuta să 

slăbim. 
 

15. Cum ar arăta o păpușă Barbie în carne și oase. 

Dacă o persoană ar avea dimensiunile unei păpuși Barbie, proporțiile corpului 

acesteia ar fi 91 – 43 – 83.Picioarele acestei persoane ar fi mai lungi decât 

jumătate din corp, iar gâtul ar fi de două ori mai lung decât gâtul unei persoane 
obișnuite 

 
16. Jimmy Carter a trimis la curățătorie codurile secrete de lansare a unui atac 

nuclear. Președintele american le uitase în buzunarul unui sacou. Din fericire, 

codurile au fost recuperate dintr-o mașină de spălat. 

17. O noapte cu cea mai scumpă prostituată din lume costă 30.000 de euro 
Numele ei este Michelle Braun și este proprietara celei mai scumpe agenții de 

escorte, care oferă servicii oamenilor celebri. 

 
 18. Un biscuit de pe Titanic, cel mai scump din lume. 

Biscuitul provine de pe una dintre bărcile de salvare de pe Titanic. Astăzi, acest 
biscuit vechi de 106 ani este considerat a fi cel mai scump din lume, fiind vândut 
la licitație pentru prețul de 22.968 de dolari 

. 

19. Fiecare dintre noi are aur în corp. 
Există 0,2 mg de aur în corpul unui adult: jumătate se află în oase și cealaltă 
jumătate în sânge și în organe. În cazul în care cantitatea de aur este prea mare, 

acesta începe să se acumuleze în ficat, rinichi și hipotalamus.   
 

 20. În vestul Chinei, oamenii pun sare în ceai 
De exemplu, în Tibet și în partea occidentală a Chinei, oamenii adaugă în ceai… 
unt de iac și sare. Această băutură ciudată previne deshidratarea și ajută la 
redobândirea energiei.Unora dintre turiști li se pare că gustul acestui ceai este 

dezgustător. Alții, în schimb, îl adoră. 
 

 21. Pisicile sunt singurele animale care pot vizita moscheile. 
Potrivit legendei, profetul Mohamed își iubea atât de mult pisica, încât n-o trezea 
niciodată atunci când dormea și își făcea abluțiunea cu aceeași apă din care bea 

pisica 
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Expozomul: Norul tău personal de particule și microorganisme care te urmează 

peste tot.Fiecare om este o galaxie în sine, arată nou studiu al cercetătorilor de la 

Universitatea Stanford. Însă expozomul, acest nor personal formidabil, este o 

galaxie a ființelor care trăiesc în permanență pe noi şi pe lângă noi. 

În jurul fiecăruia dintre noi orbitează un grup de particule, substanțe chimice și 
microorganisme. Ele ne însoțesc peste tot pe unde mergem și nu ne părăsesc 

niciodată. 
Acest nor invizibil poartă denumirea de expozom și este unic în cazul fiecărei 
persoane. Cercetătorii au început să studieze aceste universuri ciudate și cu totul 

deosebite, iar descoperirile lor sunt remarcabile. 

 
Expozomul, o aură la care nu te-ai aștepta. 

expozomul nor_personal_01 
„Oamenii măsoară cu atenție lucruri precum poluarea aerului, însă nimeni nu a 
măsurat particulele biologice și chimice de la nivelul fiecărei persoane. Nimeni nu 

știe cât de vast este expozomul uman sau din ce este alcătuit”, a afirmat 

geneticianul Michael Snyder, de la Universitatea Stanford. 
 
Potrivit informațiilor adunate de cercetători, fiecare om este înconjurat de un nor 

de particule, care este o adevărată semnătură. Dacă ai fobie de microbi, probabil 
că îți vine să faci un duș chiar acum. 
Însă, se pare că, deși norul tău se schimbă puțin atunci când te speli sau schimbi 
mediul, acesta este uimitor de constant și nu există nicio cale de a scăpa de el. 

 
Expozomul este „semnătura” fiecăruia dintre noi. 
expozomul nor_personal_02 . Cercetătorul Michael Snyder. 
Pentru a studia natura acestor nori de particule, Snyder și echipa sa au echipat o 

echipă de voluntari cu dispozitive de monitorizare a aerului. Aceste dispozitive 
înregistrau constant compoziția aerului din apropierea voluntarilor. Unii voluntari 
au purtat dispozitivele timp de o săptămână, însă alții le-au purtat luni sau chiar 

ani de zile. În tot acest timp, dispozitivele au înregistrat semnături ale 
particulelor, ADN-ul și ARN-ul diferitelor bacterii, virusuri, substanțe chimice, 
ciuperci și alte particule. 

Apoi, datele au fost catalogate, numărul înregistrărilor fiind de ordinul 
miliardelor. Așa au aflat cercetătorii că profilul fiecărei persoane este unic. 

Rezultatele experimentului încă sunt analizate, însă este clar că lumea care 
orbitează la câțiva centimetri de pielea ta spune foarte multe despre starea ta de 

sănătate. 
„Vrem să facem măsurători pe mai mulți oameni, din medii cât mai diverse. De 
asemenea, vrem să simplificăm tehnologia, astfel încât fiecare să-și poată măsura 

norul personal”, a conchis Snyder. 
 

Expozomul 

                         Curtoazia Victor Cândea 

Sursa: MECANICII’61, Anul 15,# 151, mai 2019 EE                                               Internet 
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Efectul Dunning-Kruger, numit şi efectul de supra-încredere/supra-apreciere, 

denumeşte un mecanism de gândire care generează o eroare de autoevaluare, în 

virtutea căreia persoanele ignorante, incompetente, îşi apreciază nivelul de 

inteligenţă, de cunoaştere şi de competenţă ca fiind cu mult mai ridicat decât în 

realitate. Sau, dacă l-am cita pe celebrul scriitor germano-american, Charles 

Bukowski, „Problema acestei lumi este că oamenii inteligenţi sunt plini de 

îndoieli, în timp ce cei mai proşti sunt plini de încredere, în toate împrejurările”. 

Efectul Dunning-Kruger este demonstraţia ştiinţifică a unui adevăr pe care 

fiecare dintrenoi îl poate constata în viaţa de zi cu zi, în epoca actuală şi mai 

ostentativ şi generalizat, şi despre care personalităţi remarcabile, oameni de 

ştiinţă, filosofi, artişti, din epoci diferite, s-au exprimat în ziceri devenite celebre.  

În antichitate, Aristotel, observând lumea şi meditând asupra ei, era convins că 

„Ignorantul afirmă, savantul se îndoieşte, iar înţeleptul reflectează”, Confucius, la 
rândul lui, cu patru secole i.Hr., considera că „Adevărata cu noaştere este a-ţi şti 
dimensiunea ignoranţei”, Charles Darwin, în secolul al XIX-lea, remarca, 

dezamăgit, că „Ignoranţa generează mai des încredere decât cunoştinţele” 
 

Efectul Dunning-Kruger – primele studii. 
Efectul Dunning-Kruger a fost demonstrat şi definit de către psihologii americani, 
David Dunning, profesor la Universitatea Michigan, şi Justin Kruger, specialist în 

psihologia socială, de la School of Commerce, a Universităţii din New York, 
considerată a fi cea mai bună şcoală de business din Statele Unite ale Americii. 
Rezultatele studiilor şi analizelor au fost publicate în 1999, în Journal of 

Personality and Social Psychology, o revistă ştiinţifică specializată în studiul 
personalităţii. 

Împrejurarea care i-a intrigat pe Dunning şi Kruger şi care i-a condus spre 
cercetări mai aprofundate a fost aceea că, în 1995, au aflat, din întâmplare, cum 
un infractor a putut să spargă o bancă în plină zi, fără să poarte mască şi fără 

alte măsuri de precauţie. A fost prins foarte repede, fiind uşor de recunoscut, iar 
declaraţia lui a fost stupefiantă, în sensul că a mărturisit că îşi dăduse cu suc de 

lămâie pe faţă şi a fost convins că, în felul acesta, a devenit invizibil pentru 
camerele de supraveghere. Înainte de această întâmplare, autorii efectului 
Dunning-Kruger mai făcuseră şi alte observaţii în legătură cu diverse competenţe 

sau incompetenţe ale sportivilor, conducătorilor de autovehicule sau în legătură 
cu capacitatea unor oameni din diverse categorii sociale de în- ţelegere a unui 
text, care conduceau, toate, spre aceleaşi ipoteze: 

1.  Persoanele incompetente tind să îşi supraestimeze nivelul de competentă.  
2.  Persoanele incompetente nu pot să recunoască nivelul de competentă al celor 

     cu adevărat competenţi. 
3.  Persoanele incompetente nu îşi dau seama de incompetenţa lor.  

Efectul Dunning-Kruger – de ce 
ignoranţii şi incompetenţii se 
supraapreciază şi sunt  
promovaţi?       Curtoazia Victor Cândea 
 

Sursa : MECANICII’61, Anul 15, # 151, mai 2019 EE                                               Internet 
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4. Dacă o anume situaţie (studiu, formare, exerciţiu etc.) conduce spre o 
ameliorare semnificativă a nivelului de competentă al unei astfel de persoane, 
aceasta ar putea recunoaşte şi accepta lacunele anterioare. 

 
Efectul Dunning-Kruger și falsa percepție despre noi înșine 

Ipotezele menţionate anterior au fost verificate şi pe un grup de studenţi la 
psihologie, de la Universitatea Cornell, o instituţie de învăţământ privată din 
SUA, cărora li s-au dat teste de autoevaluare în domeniul logicii şi al 

raţionamentului, teste de gramatică şi în privinţa umorului. După testare, i s-a 
cerut fiecărui student să îşi autoevalueze locul în raport cu ceilalţi şi s-a ajuns la 
concluzia că cei competenţi au făcut o estimare corectă, unii dintre ei chiar 

subevaluându-se, iar cei mai puţin competenţi s-au supraevaluat. De asemenea, 
un alt experiment menit să demonstreze efectul Dunning-Kruger s-a făcut pe    

30 000 de angajaţi, cărora li s-au adresat diverse întrebări, ultima dintre ele fiind 
formulată astfel: „Ştiu dacă performanța mea este ceea ce trebuie să fie?”. 
Rezultatul a fost că numai 29% au fost capabili să răspundă cu claritate că ştiu 

întotdeauna care trebuie să fie competenţa lor, ceilalţi declarând că ştiu numai 
uneori sau deloc. 
Efectul Dunning-Kruger și prostia 

■ Efectul Dunning-Kruger este extrem de vizibil în viaţa politică, de exemplu, 
context în care multe persoane incompetente îşi supraapreciază competențele, 

fiind incapabile, în acelaşi timp, să recunoască nivelul de competentă al altora 
sau, parafrazând maxima unui umorist francez despre cultură, şi politica este „ca 

ghemul, cu cât ai mai puţin, cu atât îl întinzi mai mult” 
 ■ În mass-media internaţională, s-au făcut nenumărate sondaje şi analize legate 
de domeniul politic şi s-a ajuns, indubitabil, la concluzia că politicienii, cei mai 

mulţi dintre ei, sunt atinşi în cel mai înalt grad de efectul Dunning-Kruger, prin 
chiar faptul că simt nevoia să controleze tot, declarându-se competenţi în tot şi 

considerând oamenii de rând ca fiind incompetenţi, ei întruchipând, după 
expresia unui jurnalist de la revista Le Monde, tipologia hiper-hiper-
incompetentilor. 

■ Chiar şi „inflaţia legislativă”, pe care mass-media de la noi si de oriunde o 
comentează constant, este expresia incompetenţei şi a incapacităţii de 
recunoaştere a acestui fapt, în eroarea de autoapreciere multi politicieni 

considerând că, pentru binele poporului, trebuie, printre altele, să legifereze toate 
aspectele existenţei noastre, depăşind, în sens negativ, cerinţele unei democraţii 

autentice şi moderne, care ar trebui să vizeze un echilibru între ceea ce este 
controlabil prin lege şi libertatea individuală. 
 ■ În celebrul cotidian britanic, The Times, într-un articol cu titlul „De ce votăm 

(încă) incompetenţi?”, răspunsul este chiar unul dintre argumentele pe care la 
oferă psihologii pentru efectul Dunning-Kruger: „Pentru că incompetenţa poate da 
încredere, iar încrederea este convingătoare. Cei incompetenţi se suprapareciază, 

cei competenţi au tendinţa de a se subaprecia. A fi inteligent poate crea impresia 
de ezitare, ceea ce riscă să nu convingă electorii”. 

■ Un alt exemplu este situaţia în care o persoană, întrebată ceva în legătură cu 
un domeniu despre care nu ştie nimic, va da un răspuns, evident eronat, cu 
aerul că este expertă, în locul unui firesc „nu ştiu”. Pe un astfel de efect Dunning-

Kruger mizează realizatorii emisiunilor umoristice, când intreabă diverse 
persoane, la întâmplare, despre fapte reale sau inventate sau despre sensul unor 
cuvinte şi primind cele mai aiuritoare explicaţii „competențe”, majoritatea celor 

interogaţi vrând cu orice preţ să pară „avizaţi” în orice domeniu. 
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 ■ Atinși de efectul Dunning-Kruger sunt și conducătorii de autovehicule cei mai 

periculoşi (care nu respectă regulile, merg cu viteză excesivă sau consumă alcool), 
ei plângându-se cel mai mult de incorectitudinea celorlalţi. 
Efectul Dunning Kruger, Curba lui Gauss 
Efectul Dunning-Kruger nu trebuie confundat cu principiul lui Peter. Principiul 
lui Peter, deşi formulat iniţial într-o manieră umoristică, de către autorul sau,  

dr. Laurence J. Peter, specializat în pedagogie şi organizare ierarhică, într-o carte 
cu titlul The Peter Principle, este cât se poate de serios şi verificabil în realitate. 
De altfel, după publicarea cărţii, principiul lui Peter a fost studiat cu cea mai 

mare seriozitate şi confirmat ştiinţific. Acest principiu a fost enunţat în felul 
următor: „În orice ierarhie, fiecare angajat este promovat până la nivelul lui 
maxim de incompetenţă”. Aserţiunea (un enunţ cu valoare de adevăr) care 

însoţeşte acest principiu este că: „pe termen lung, multe posturi vor fi o- 
cupate de angajaţi incapabili să îşi asume responsabilităţi”. După 

curba/distribuţia lui Gauss (celebrul matematician şi fizician german), repartiza- 
rea angajaţilor într-o ierarhie ar putea fi reprezentată în felul următor: 10% – 
angajaţi foarte incompetenţi, 20% – angajaţi incompetenţi, 40% – angajaţi 

moderat competenţi, 20% – angajaţi competenţi, 10% – angajaţi foarte 
competenţi. Aceste aspecte sunt extrem de vizibile în organizarea şi funcţionarea 

oricărei instituţii, le putem constata fiecare dintre noi. De obicei, o persoană 
competentă poate fi promovată la un nivel ierarhic superior, dar, după mai multe 
promovări, va ajunge, probabil, într-un post în care va fi incompetent, blocând 

posibilitatea ca cei competenţi să fie promovaţi. Semnele care indică nivelul de 
incompetenţă al celui care a ajuns într-o funcţie de conducere pentru care nu 
corespunde, consideră autorul cărţii Principiul lui Peter, constau în faptul 

activitatea respectivului se va reduce tot mai mult la participarea la reuniuni, 
simpozioane, seminarii etc., fără a putea spune vreodată foarte clar în ce constă 
activitatea sa atât timp cât stă în birou. Este așa numitul tip de „conducător 
zburător” sau „conducător în levitaţie”. 

Captivi în efectul Dunning Kruger 
Practic, nu există domeniu în care să nu putem sesiza manifestarea efectului 
Dunning-Kruger, la persoane al căror comportament este alterat de incapacitatea 

de a se autoevalua corect, fapt care nu numai că perturbă manifestarea firească a 
relaţiilor interumane, dar poate afecta grav coerenţa sistemului de valori care 
guvernează o societate, poate afecta nevoia normală şi corectă de manifestare a 

propriei personalităţi şi a competenţei. Pe de altă parte, a cunoaşte efectul 
Dunning-Kruger şi riscurile pe care le implică, putem fi mai atenţi şi faţă de noi 

înşine. O minte ignorantă, sublinia Dunning, nu este un vas gol şi curat, ci 
umplut cu o serie de experienţe înşelătoare şi inutile, teorii, fapte, perspective,    
strategii, intuiţii, certitudini false, unele create încă din copilărie, care, din 

nefericire, la mulţi oameni, sunt echivalente cu adevărata metacogniţie 
(cunoaşterea despre propria cunoaştere). În astfel de condiţii, creierul devine „o 

adevărată maşină de „dezinformare” care, cuplată cu incapacitatea de 
autoevaluare, ar putea limita, pe termen lung, posibilitatea de a evolua a oricui şi 
de a înţelege că adevărata înţelepciune rezidă în a ne auzi adevărata voce 

interioară si în a avea o justă reprezentare a propriilor capacităţi intelectuale, 
afective. 
 

 
 

 



29                      Revista MECANICII’61, An 15, # 151, mai 2019 EE 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
*  Nicăieri nu este mai bine decât în altă parte. 
 

*  Un idiot bogat este considerat, în primul rând, bogat. Un idiot 
sărac este considerat, în primul rând, idiot. 

 
*  Cine nu-i iubeşte pe proşti are tare mulţi duşmani. 

*  Nu poţi muşca apa. 

*  Problema asta mă depăşeşte, e mult prea mică pentru mine. 

 
*  Rataţii sunt plătitorii de rate. 

 
*  Politician e unul care strigă. Diplomat e unul care tace. 
 

*  Dreptate e asta? Eu alerg şi el ajunge!? 
 
*  La egală distanţă între Polul Nord şi Polul Sud se află Interpolul... 

 
*  Partea leului o ia leoaica. 

 
*  Nimeni nu-i modest degeaba. 
 

*  Cele mai mari moşteniri le primesc, de regulă, oamenii bogaţi. 
 

*  Cine nu ştie să facă nimic e gata să facă orice. 
 
*  O memorie prea bună nu lasă destul loc noutăţilor. 

 
*  El e purtătorul de cuvânt. Ea e purtătoarea de cuvinte... 
 

*  Vorbim despre sănătate mai ales când suntem bolnavi. 
 

*  Prietenul la nevoie te cunoaşte. 
 
*  Nici un profesor de logică nu a ajuns prim-ministru. 

 
*  Un musafir care pleacă este întotdeauna binevenit. 
 

Bancuri… Logice 
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