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Globe Trotter-ule MECANIC’61, uite drogul tău de mare risc! 

Nu pierde ocazia ! Vei fi fericit ! 
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……25 iulie 2017 ! Ași ! A fost marți, dar degeaba: n-a fost nici-o 

întâlnire ! Pricaz de la Boss, motivat de o probabilă sau presupusă lipsă 

de qvorum, datorită….vacanței de vară !  

”Funcția” Șef, este una dintre cele mai implementate în mai toate 

structurile organizatorice, cu atribuții formulate cât mai clar, astfel 

încât personalul îndrumat să nu aplice inițiative proprii și s-o ia razna, 

pe unde pot crede unii sau alții că este oportun. Printre atribuții este 

una plasată, cu mult fast regulamentar, la baza oricărui edificiu 

instituțional cât de cât repectabil: și anume elaborarea, formularea și 

aplicarea deciziilor! 

Pentru revistă, treaba aceasta este …albă ! Adică n-are nici-un efect. A 

avut odată, pe la începuturi, din motive obiective: apariția lunară era 

condiționată de participarea mai multor persoane, unele retribuite, 

cumul de condiții care, nu putea fi justificat decât de desfășurarea 
efectivă a întâlnirii respective. 

Într-adevăr, vara datorită vacanțelor și iarna din cauza sărbătorilor 

tradiționale, întâlnirile erau supendate,  numerele   revistei neapărând. 

Fenomenul s-a manifestat, frecvent în 2005, mai puțin frecvent (10 

apariții din 12) în 2006-2009,iar din 2010, exclusiv datorită unor 

defecțiuni tehnice severe (cădere HD, sau evenimente deosebite).  

Începînd cu 2010, aparițiile lunare ale revistei, au încetat să mai fie 

condiționate de ținerea efectivă a întâlnirilor. 

Din punct de vedere cantitativ, situația se prezintă astfel: 

Din 164 apariții posibile 19 au ratat. Dintre acestea,14 în perioada 

2005 - 2010. Să sperăm că în continuare, revista va apare normal, fără 

sincope sau alte evenimente neplăcute, reușind să se bucure de 

interesul activ al  colegilor și, de ce nu, al altor persoane. 

 

      Și acum, căteva știri – desigur de-ale noastre. 

 

- Apelul pentru un suport financiar benevol publicat în ultimul 

număr apărut, 132, a avut efect ; Radu Mihalcea și Sergiu Valentin 

Lipcan au expediat sume de bani către conturile asociației sau 

personale. Problema trimiterilor bancare, trebuie însă pusă la 

punct, datorită măsurilor de securitate aplicate în sistemul bancar. 

(Asociația nu are cont de mail). 
 

 

- Deoarece nu ne-am întâlnit în iulie, fotografiile noastre periodice 

nu  apar în acest număr !! Păcat, mare, păcat !!! Eu unul sper că ne 

vom da seama cu toții de gravitatea acestui fapt ! 

     

   

Marți...

.. 
Sursa: MECANICII ’61, An 13, # 133                         Radu GRUIA 
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Boss 
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21 rue La Boétie, ciudat nume de expoziţie sau muzeu, este însă fosta adresă a galeriei 

bunicului arhi-cunoscutei, cel puţin în Franţa, a unicei şi singurei animatoare a neuitatului magazin 

politic 7/7, Anne Sinclair. 

Această doamnă, care, printre altele, a fost şi soţia lui Dominique Strauss-Kahn, de care nu 

se poate să nu fi auzit toată lumea, l-a ţinut o oră întreagă în faţa camerei TV pe Mitterrand, ceea 

ce, în sine nu era o performanţă, cunoscută fiind atractia exercitată de femeile frumoase şi 

inteligente asupra lui. Performanţa a fost ca, profitând de efect şi fiind şi foarte îndrăzneaţă, şi cu 

experienţa din cariera în televiziunea americană, i-a pus şi unele 

întrebări pentru care unui barbat i-ar fi spus că întrevederea a 

luat sfârşit. Mitterrand avea obiceiul să o facă. 

Când, la 130 de ani de la naşterea bunicului său, această 

doamnă a scris o carte în care a povestit tot ce ştia despre el, doi 

belgieni, organizatori de expoziţii, i-au cerut sprijinul la cea pe 

care o aveau în proiect, i-a susţinut cu datele din arhivele familiei 

şi amintirile proprii. 

Bun ! să ne întoarcem la expoziţia organizată de Muzeul Maillol, 

care prezintă viaţa negustorului de artă Paul Rosenberg (1881-1959) 

şi rolul său în istoria artei primei jumătăţi a sec. XX. 

S-a născut la Paris din părinţi evrei originari din Slovacia şi care 

începuseră deja comerţul de antichităţi şi de artă, în care intră şi el în 

1898. Din 1910 ia frâiele afacerii cu fratele lui, Léonce, care se desparte 

la scurt timp. Mută galeria în rue La Boétie, cartier şic, unde era deja un 

alt galerist Nathan Wildenstein. 

Mobilizat în 1914, dar demobiliat în 1916 din cauza sănătăţii 

fragile, lucrează la Hôtel des Invalides. 
Din 1918 îl convinge pe Picasso să semneze un contract de 

exclusivitate.  A vândut tablourile pictorilor Marie Laurencin, Georges Braque, Fernand Léger, 

André Masson, Henri Matisse. 

Este printre primii galerişti care prevăd importanţa pieţii de artă pe care o vor reprezenta 

Statele Unite, unde se duce în mod regulat şi unde fondează în 1923 o societate comercială 

împreună cu Georges Wildenstein. In 1924 deschide o sucursală a galeriei la Londra, asociindu-se 

cu anticarul Jacques Helft, cumnatul său, pentru piaţa anglo-saxonă. 

Insă atacul naziştilor contra "artei degenerate" în 1937 şi ocupaţia l-au condus să se refugieze 

împreună cu ai săi în februarie 1940 în apropiere de Bordeaux. O parte din colecţia sa era deja 

trimisă la New York la retrospectiva Picasso, alta la galeria de la Londra, însă 172 (am găsit şi o altă 

cifră, mult mai mică ??) de tablouri depuse la o bancă, plus cele aflate la galeria sa din Paris au fost 

confiscate la ordinul Eisatzstab Reichsleiter … Rosenberg !!! O simplă potrivire de nume. 

In septembrie 1940, tranzitând prin Portugalia, toata familia ajunge la New York, unde 

deschide o galerie în care organizează expoziţii în profitul Francezilor Liberi şi donează un avion 

sanitar la Free French Relief Committee în 1941. 

 

 

 

Sursa: MECANICII’61, An 13: # 133, august 2017 EE                                          Nicu SURUCEANU                                    

21 rue La Boétie şi 
colecţia Alicia Koplowitz 



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

 

 

 

 

La terminarea războiului el decide să vândă galeria din Paris și să înceapă războiul lui pentru 

recuperarea operelor bunurilor de care fusese spoliat în Franţa, Germania şi Austria, prin 

numeroase acţiuni în justiţie. Se pare că a reuşit să recupereze cca 300 de opere din câte ? 

Drept mulţumire pentru ajutorul primit, Rosenberg a dăruit 20 de opere importante 

muzeelor franceze. Recunoscător Statelor Unite de a-l fi primit ca refugiat, a dăruit şi muzeelor 

americane numeroase tablouri. 

  
 

 

 

Portretul doamnei Rosenberg, fiind o amintire de familie a fost luat cu ei la părăsirea 

Parisului, însă lăsat în zona Bordeaux, unde a fost descoperit de germani, luat împreună cu 

celelalte, ajuns în proprietatea lui Göring, care l-a schimbat la un negustor de artă german contra 

două tablouri clasice. La eliberare, tabloul, ascuns în castelul Hohenschwangau – Bavaria, 

descoperit de trupele aliate, este adus în Franţa şi restituit lui Paul Rosenberg. De aici traversează 

Atlanticul şi rămâne în familie până în 2008, când Anne Sinclair îl donează Muzeului Picasso din 

Paris ! 

Profil albastru în faţa şemineului, tablou furat şi el în momentul părăsirii Franţei, a trecut şi el 
prin mâinile lui Göring, apoi pe la acelaşi negustor de artă german, apoi la un francez, care îl vinde 

la sfârşitul anilor 40 unui colecţionar norvegian, se pare, de bună credinţă, care îl expune în 

fundaţia lui în 1968. In 2012 este împrumutat pentru a fi expus la Centre Pompidou, unde este 

recunoscut, o procedură este angajată, şi este recuperat în 2014. 

 

 

 

 

 

 

Marie Laurencin 

Anne Sinclair la vârsta de 5 ani 

Pablo Picasso 

Portretul doamnei Rosenberg, mama doamnei Anne Sinclair 
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Aceeaşi aventură a trăit-o şi Femeia adormită îmbrăcată în iie, vândută, revândută şi recuperată 

într-un târziu. 

Moştenitoarele lui Paul Rosenberg sunt Anne Sinclair şi fiica lui Léonce, cel de al doilea fiu al 

său ; avere estimată la zeci de milioane de dolari. 

 

Colecţia Alicia Koplowitz, prezentată de Muzeul Jacquemart-André, aparţine unei 

spaniole, preşedinta unei societăţi de investiţii. Este 

considerată cea mai bogată femeie din Spania. In 

acelaşi timp, are o fundaţie care ajută copiii şi 

persoanele atinse de scleroza în plăci. 

Ca toate marile colecţii europene, ea numără 

cca 200 de piese, conţine artă veche, modernă şi 

contemporană, diverse curente, diverse ţări, sărind 

de la Zurbaran la Rothko. 

Din toată colecţia au fost selectate 53 de piese, 

expuse în opt săli ale muzeului. 

Muzeul Jacquemart-André este fostul "hôtel 

particulier" al cuplului, iar expoziţiile temporare, ca 
aceasta, sunt organizate în nişte piese de mai mici 

dimensiuni, chiar şi în comparaţie cu celelalte de la 

etaj. Ca să vă daţi seama, în cele mai mici nu încap mai mult de 3-4 tablouri cu diagonala de 1 m. 

Ori, în astfel de locuri expun şi tablouri de 2X2 m, din care cauză se strânge multă lume în acea 

sală, mai multe nu e nevoie să scriu, cunoaşteţi rezultatul. 

 

 

 

 

 

 

Henri Matisse 

Profil albastru în faţa şemineului 

Henri Matisse 

Femeie adormită, îmbrăcată în iie românească 
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Francisco de Zurbarán 

Sfânta Fecioară cu Iisus copil şi 

cu Sf. Ioan Botezătorul 

Francesco Guardi 

Arcada Palatului Dogilor la Veneţia, în direcţia 

Bazilicii San Giorgio Maggiore 

Amedeo Modigliani 

Roşcovana cu pandantiv 

Kees Van Dongen 

Femeie cu pălărie mare 
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Miquel Barceló 

Kula Be Ba Kan 

Nicolas de Staël 

Compoziţie 

Henri de Toulouse-Lautrec 

Cititoarea 

Francesco de Goya y Lucientes 

Portretul contesei de Haro 
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Juan Gris 

Vioară şi ziar 

Paul Gauguin 

Femei la malul râului 

Egon Schiele 

Femeie în rochie 

albastră 
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Era în vara lui 1981, prinși la Moscova într-o excursie organizată prin 

O.N.T./Inturist (toate excursiile organizate în Uniunea Sovietică începeau 
obligatoriu cu capitala), când am fost aunțați de ghidul local că INTURIST-ul 

invită (e un fel de a spune că nu exista altă alternativă în program) toate 
grupurile de turiști români aflați în acel moment în oraș, la întâlnirea cu doi 
cosmonauți întorși din survolul spațial: Leonid Popov și Dumitru Prunariu, 
ultimul fiind primul român plimbăreț în spațiul extra terestru. 

Ei se aflau acum după perioada de reacomodare terestră. Zborul propriu-
zis avusese loc în luna mai (decolarea de la cosmodromul Baikonur în ziua de 14 
mai 1981 la ora 2000 16’ 38”  - ora Bucureștiului) și a durat 7 zile, 20 ore și 42 

minute).. 
Comandantul navei SOIUZ 40 a fost colonelul sovietic Leonid Popov (care 

deținea recordul de durată în spațiul extraterestru de 185 de zile, stabilit cu un 

an în urmă), locotenentul major Dumitru Prunariu având sarcina de inginer de 
bord și cosmonaut cercetător. În timpul zborului, nava cosmică SOIUZ 40 a făcut 
joncțiunea cu complexul orbital SALIUT 6–SOIUZ T4,   unde s-au întâlnit cu 
cosmonauții sovietici Vladimir Kovalionok și Victor Savirâh, cu care au petrecut 

împreună șapte zile pe stația orbitală SALIUT și care se aflau deja în cosmos de la 

21 martie 1981. În acea săptămână de activitate comună, au realizat 22 de 
experimente științifice, dintre care majoritatea erau de concepție românească, iar 
aparatura realizată în România pentru acest scop a funcționat ireproșabil. Este 

momentul pentru o paranteză: Dumitru Dorin Prunariu a fost confirmat ca 
primul nominalizat în cadrul zborului spațial româno-sovietic, după trei ani 

Sursa: MECANICII’61, An 13: # 133, august 2017 EE              Ciudățenii turistice cu Adrian POPA                                   

Întâlnire la Moscova cu  

 
 

                                                        

                                                                  

 

Dumitru Prunariu 
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(martie 1978 – mai 1981) de pregătire în „Orășelul stelar” împreună cu 

compatriotul său căpitanul inginer Dumitru (Mitică) Dediu, mai în vârstă cu zece 
ani și care excela fizic și medical, dar care nu avea cele mai bune performanțe la 
capitolul științific. 

Iată cu cine trebuia să ne întâlnim în dimineața acelei zile de august 1981 
în sala de festivități a uneia dintre marile uzine de textile din Moscova, ceea ce 

făcea firesc faptul că puhoiul acela de spectatori să fie preponderent feminin. Sala 
era imensă și dotată cu mobilier și tehnică de spectacol, cum și-ar dori multe 
teatre bucureștene. 

În prezidiu, pe lângă cei doi cosmonauți, Leonid Popov și Dumitru Prunariu, 
mai erau prezenți un reprezentant al Academiei de Științe a Uniunii Sovietice și 

ambasadorul României la Moscova - la acel moment profesorul universitar Traian 
Dudaș. Au vorbit pe rând academicianul și cei doi cosmonauți spunând lucruri 
interesante, deloc plictisitoare (și nici nu a durat prea mult). A urmat tradiționala 

acordare de autografe, unde nevastă-mea s-a numărat printre competitoare. Am 
profitat de momentul de respiro, m-am apropiat de prezidiu și m-am adresat 
tovarășului ambasador:  

- Să trăiți, domn profesor! 
Total surprins, ambasadorul s-a întors către mine, mi-a întins mâna și m-a 

întrebat: 
- Ești politehnician? 
- Mai mult, domn profesor! Sunt absolvent 1961 al Facultății de Mecanică, 

cu exact 10 ani înaintea lui Prunariu, dar n-am ajuns cosmonaut. 
După ce i-am mai furnizat câteva informații bucureștene (pe vremea aceea 

eram cadru didactic universitar cu plata cu ora la I.P.B.), ne-am manifestat 
bucuria de a ne fi întâlnit într-un asemenea cadru și asemenea moment. 

În ceea ce îl privea  pe cosmonautul român (primul și singurul) fusesem 

foarte exact în enunţarea anului în care absolvise Politehnica din Bucureşti. 
Dumitru Dorin Prunariu, născut la Brașov în 27 septembrie 1952, a făcut 

liceul în orașul natal și apoi a urmat cursurile Politehnicei din București, 

absolvind în 1971 Facultatea de Inginerie Aerospațială, care s-a desprins din 
MECANICĂ, dezvoltându-se din Secția de Construcții Aeronautice.. A lucrat ca 

inginer la Întreprinderea de Construcții Aeronautice de la Ghimbav, unde visa, ca 
împreună cu soția, Crina Rodica, colegă de facultate și de uzină (căsătoriți în 
1974), să  realizeze avioane și elicoptere performante. Dar viața a luat un alt curs. 

Au venit copiii, Radu Cătălin în 1975 și Ovidiu Daniel în 1977, astfel că în cei trei 
ani 1978 – 1981, toți cei patru Prunariu au fost locuitori ai „Orășelului stelar”. 

Zborul în spațiu i-a schimbat viața. Dumitru Prunariu a fost pe rând ofițer 

inginer în cadrul Comandamentului Aviației militare, șef al Aviației civile române, 
președinte al Agenției Spațiale Române. Ambasador al României în Federația 

Rusă, Președinte al Comitetului ONU pentru Exploatarea Pașnică a Spațiului 
Extra-atmosferic (UN COPUOS), președinte al Asociației Exploratorilor Spațiului 
Cosmic (ASE), vice-președinte al Comitetului de Relații Internaționale al Agenției 

Spațiale Europene (ESA). În prezent are gradul de general-locotenent în rezervă. 
Și nu numai lui cursul vieţii i-a fost schimbat: doamna Crina Rodica 

Prunariu a devenit din 1990 diplomat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, 

ambasador al României în Armenia în anii 2007 - 2013, actualmente pensionară. 
P.S. După corectura la prezenta, Luci, soția, îmi zice dusă pe gânduri: „Eh! 

Dac-ai fi fost și tu cosmonaut?!” 
N.B. Ei bine, ăla e doar unu în România: Dumitru Dorin PRUNARIU. 
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"Acest proiect este mai important decât orice altceva de pe glob", anunţă 
presa britanică  

 

 

O echipă de cercetători au reuşit ceva ce pare desprins din cele mai 

fanteziste lucrări science-fiction: au dezvoltat o metodă ce permite 
producerea unei cantităţi nelimitate de alimente în deşert, cu ajutorul 

razelor Soarelui şi a apei de mare.  

Un grup de oameni de ştiinţă din Europa, Asia şi America de Nord, condus 
de un fost bancher în vârstă de 33 de ani, a înfiinţat într-o zonă de deşert 
din Australia compania Sundrop Farms. Profitând de preţul scăzut al 

terenului din deşert, unde singura resursă disponibilă este soarele, 
compania Sundrop Farms a achiziţionat o porţiune întinsă şi a iniţiat un 

proiect experimental ce promite să rezolve problemele alimentare ale 
omenirii.  

 

 

Cea mai importantă 

 invenţie a secolului XXI ? 
Curtoazia Ileana Venera Gruia  

Sursa: MECANICII’61, An 13: # 133, august 2017 EE                                               Internet                                                                        
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Specialiştii Sundrop Farms au realizat ceva ce pare imposibil: folosind 
soarele pentru a desaliniza apa de mare, pe care o folosesc pentru irigaţii şi 
pentru a încălzi şi răci serele (în funcţie de nevoie), oamenii de ştiinţă au 

reuşit să producă tone de legume de calitate superioară, fără pesticide, de-a 
lungul întregului an.  

Până acum, compania a reuşit să producă roşii, ardei şi castraveţi în 
cantităţi comerciale, iar aceeaşi tehnologie poate fi folosită pentru 

numeroase alte culturi. Marele avantaj este faptul că tehnologia Sundrop 
Farms nu consumă deloc apă dulce şi necesită foarte puţini combustibili 

fosili. Apa de mare şi energia solară sunt disponibile gratuit în cantităţi 
(aproape) nelimitate.  

Proiectul inaugurat acum 18 luni a funcţionat atât de bine, încât numeroşi 
investitori şi reprezentanţi ai lanţurilor de supermarketuri au călătorit în 

Port Augusta, Australia, pentru a vedea cu ochii lor succesul Sundrop 
Farms. Acum, compania intenţionează să construiască o nouă seră în 

valoare de 8 milioane de lire sterline, ce urmează să se întindă pe 8 hectare 
- fiind de 40 de ori mai mare decât construcţia iniţială. Anual, în noua seră 
vor fi produse 2,8 milioane de kilograme de roşii şi 1,2 milioane de 

kilograme de ardei.  
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"Se poate spune că acest proiect este mai important decât orice altceva ce 
se petrece în acest moment pe glob", susţine publicaţia britanică The 

Observer. Motivul? Agricultura consumă între 60% şi 80% din totalul 
resurselor de apă dulce de pe Terra, astfel că reuşita companiei Sundrop 

Farms - creşterea legumelor fără resurse de apă dulce - este "de-a dreptul 
miraculoasă", afirmă jurnaliştii britanici.  
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Sistemul prin care compania Sundrop Farms reuşeşte să crească legume în 
deşert, într-o perioadă de secetă, pare desprins din filmele SF.  

Numeroase oglinzi parabolice, aşezate într-un şir de 75 de metri, urmăresc 
soarele de-a lungul întregii zile şi îşi concentrează căldura asupra unei ţevi 

în care se găseşte petrol. Petrolul fierbinte încălzeşte la rândul său câteva 
rezervoare cu apă de mare aflate în apropiere. Apa de mare este pompată de 

la câţiva metri de sub pământ (ţărmul aflându-se la doar 100 de metri 
distanţă). Petrolul încălzeşte apa de mare la 160 de grade Celsius, iar 
aburul produs este direcţionat către turbine ce produc electricitate. O parte 

din apa fierbinte încălzeşte sera în timpul nopţilor răcoroase, iar restul este 
direcţionat către o centrală de desalinizare care produce 10.000 de litri de 

apă dulce în fiecare zi. Apa este pură, fiind nevoie doar de adăugarea un 
mix de nutrimente înainte să fie turnată peste plante. Aerul din seră este 
menţinut umed şi rece datorită unui sistem prin care apa este picurată 

peste o serie de panouri de evaporare din carton, aerul fiind direcţionat prin 
acestea cu ajutorul unor ventilatoare.  

Întregul sistem este computerizat, ceea ce permite controlarea serei de 
oriunde din lume. Dave Pratt, un membru al echipei, poate controla 

condiţiile din seră chiar şi atunci când iese în oraş, graţie unei aplicaţii 
instalate pe iPhone-ul său.  
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"Aceşti oameni de ştiinţă au fost îndrăzneţi şi aventuroşi având de a crede 

că vor reuşi", afirmă Neil Palmer, şeful Institutului de Cercetări în 
Desalinizare finanţat de guvernul australian. "Produc mâncare fără risc, 

eliminând probleme provocate de inundaţii, de îngheţ, grindină şi de lipsa 
de apă, care acum nu mai este o problemă. În plus, este profitabil şi este 
totodată scalabil fără limite - nu există vreun deficit de soare sau de apă de 

mare. Este foarte impresionant", adaugă Palmer.  

"Cerul este cu adevărat limita", afirmă Reinier Wolterbeek, un inginer 
olandez ce are rolul de project manager în cadrul Sundrop. "În primul rând, 

suntem cu toţii tineri şi foarte ambiţioşi. Acesta este criteriul prin care 
alegem noi membri ai echipei. Acum, că am demonstrat horticultorilor, 
economiştilor şi reprezentanţilor supermarketurilor că ceea ce facem aici 

funcţionează şi este viabil din punct de vedere comercial, acum luăm în 
calcul şi posibilitatea de a creşte proteină într-o seră similară. Cu alte 

cuvinte, vrem să hrănim întreaga lume", afirmă Wolterbeek.  
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Un alt avantaj al sistemului Sundrop este faptul că legumele sunt produse 
fără a se folosi vreun pesticid. Singurul motiv pentru care aceste legume nu 
pot obţine eticheta de "organic" este faptul că sunt crescute hidroponic, nu 

în sol.  

Sera nu depinde în totalitate de tehnologie. În interiorul său trăiesc un 
număr de albine care ajută la dezvoltarea culturilor şi care trăiesc fără a fi 
ameninţate de prădători. De asemenea, Sundrop Farms foloseşte o specie 

de "insecte benefice", cunoscut sub numele de Orius, care omoară 
dăunătorii, protejând astfel plantele.  

În ciuda impactului redus pe care ferma Sundrop o are asupra mediului 

înconjurător, CEO-ul companiei nu este membrul vreunei mişcări a 
"verzilor". Philipp Saumweber a obţinut un MBA de la Harvard, lucrând de-
a lungul carierei ca manager al unui fond de hedging, la Goldman Sachs şi, 

ulterior, în cadrul unei afaceri de familie în agricultură.  

"După ce m-am implicat în agricultură, la scurt timp mi-am dat seama că, 
în principiu, aceasta se bazează pe transformarea motorinei în mâncare, cu 

ajutorul apei", spune fondatorul Sundrop. "De aceea am început să mă 
interesez de agricultura salină. Resursele de apă dulce sunt limitate, însă 
ne înecăm în apa sărată. Studiind mult timp această problemă, am dat de 

Charlie Paton, care studiează această tehnologie din 1991", a explicat 
Saumweber.  

Iniţial, Paton era un membru al echipei Sundrop, însă acesta a renunţat 

contra unei sume consistente atunci când ferma nu a mai fost construită 
pe baza principiilor sale ecologice.  
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"Ce ne-a plăcut la ideea lui Charlie era faptul că rezolva problema apei în 
două moduri, producând apă într-un mod elegant şi folosind-o totodată 

pentru a răci sera. Ceea ce nu am realizat la început - lucru care nu i-a 
convenit lui Charlie - a fost faptul că inclusiv în zonele aride există zile 

răcoroase, când sera are nevoie de încălzire. Din acest motiv, am instalat 
un sistem de back-up pe bază de gaz natural, care produce căldură şi 
electricitate în zilele noroase sau foarte friguroase. Acest lucru l-a supărat 

pe Charlie, pentru că asta însemna că sistemul nostru nu mai era 100% 
fără energie. Ceea ce Charlie nu a luat în calcul este faptul că da, într-

adevăr, poţi creşte orice fără încălzire şi răcire, dar legumele vor avea 
defecte, urmând a fi respinse de supermarketuri. Dacă nu respecţi 
standardele lor, nu eşti plătit. Ar fi ideal să nu fie acesta cazul, dar nu 

putem să încercăm acum să schimbăm comportamentul uman", a explicat 
Saumweber.  
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Sundrop continuă eforturile de extindere, urmând să inaugureze în scurt 

timp o nouă fermă în Qatar . Dacă această tehnologie se va dovedi una de 
succes pe scară largă, va reprezenta un succes extraordinar, liniştind 

temerile că omenirea va întâlni probleme grave pe măsură ce populaţia 

planetei creşte şi cererea se dubleza.  
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Sursa: MECANICII’61, An 13: # 133, august 2017 EE                                         Internet                                                     

Enzima 

Miracol   

Curtoazia Corina Firuță 
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Eram distrus. Eu, doctor, nu puteam nici să-mi vindec 
frumoasa soție și nici să ușurez suferința fiului și a fiicei mele. 

La facultatea de medicină nu ne 
învățaseră nimic despre ceea ce 

le cauza bolile. M-am consultat 
cu alți doctori, cei mai buni pe 
care îi cunoșteam, dar nimeni 

nu m-a putut ajuta. Nu era 
suficient să fii un bun chirurg și 

nici să dai medicamente pentru niște simptome. Voiam să 

aflu, cumva, cauza bolii. În Japonia, nu văzusem niciodată 
acel tip de dermatită atrofică prezentat de fiica mea, așa că 

am început să cercetez cauzele din Statele Unite care ar fi 
putut declanșa boala fiicei mele. În Japonia nu prea ne 

omorâm după lactate; m-am gândit că, poate, e din cauza 
laptelui de vacă din formulă. Am renunțat la lapte și starea ei 
s-a îmbunătățit rapid. Mi-am dat seama că este alergică la 

laptele de vacă. Nu putea să-l digere, iar particulele 
nedigerate, care erau suficient de mici ca să treacă din 

intestin în sânge, erau atacate de sistemul imunitar, care le 
considera invadatori din exterior. Aceeași explicație s-a 

dovedit valabilă și pentru fiul meu. Am încetat să-i mai dăm 
lapte și colita lui a dispărut. 

Și boala soției mele a fost, în final, diagnosticată: era lupus. 

Concentrația de celule roșii din sânge scădea și ea devenea 
palidă și anemică. 

Era când în spital, când acasă, iar noi ne zbăteam să o ținem 
în viață. A murit înainte să știu suficient de multe ca să o pot 

salva. Nici până în ziua de azi nu îmi dau seama ce a putut 
să cauzeze acel lupus. Dar știu că avea o predispoziție 

genetică, un sistem imunitar careintraprearapidînacțiune. 
Încopilărie, înJaponia,fusesecrescută întro școală în stil 

occidental de pe lângă o mănăstire, unde primise lapte din 
belșug. Nu am nicio îndoială că era alergică la lapte, cum 

aveau să fie și cei doi copii ai noștri. Expus, în mod repetat, 
la un aliment care a creat o reacție alergică, sistemul ei 

imunitar probabil că a fost copleșit, iar ea a devenit victimă 

sigură a bolii autoimune numite lupus. Din cauza acestor 

Dr. Hiromi Shinya 

n. 1935 
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experiențe, am început să înțeleg cât de importantă este 
alimentația pentru sănătatea noastră. Asta se întâmpla acum 

mai bine de cincizeci de ani. În anii trecuți de atunci, am 
examinat stomacul și colonul și am aflat istoria alimentară a 

peste 300 000 de pacienți. 
      Mi-am petrecut viața încercând să înțeleg organismul, 
sănătatea și bolile omului. Am început prin a mă concentra 
asupra bolilor — ce le produce și cum pot fi ele vindecate — dar, 
pe măsură ce începeam să înțeleg mai plenar organismul ca pe 
un întreg, mi-am schimbat și modul de a aborda boala. Am 
înțeles că noi, profesioniștii medicinei, și pacienții noștri ar trebui 

să dedicăm mai mult timp pentru înțelegerea sănătății decât 
pentru a lupta împotriva bolilor.  
     Ne naștem cu dreptul de a fi sănătoși; a fi sănătos este starea 
naturală a unui om. Abia când am început să înțeleg ce este 
sănătatea, am început să lucrez asupra corpului uman, 
ajutându-l să scape de boală. Organismul nu poate fi vindecat 
decât prin el însuși. Ca doctor, eu creez un spațiu în care această 

vindecare să fie posibilă. 
     Deci am început prin a încerca să înțeleg boala, dar, în cele 

din urmă, căutările m-au condus spre ceva ce eu consider a fi 

cheia drumului spre sănătate. Cheia este enzima-minune, 
generată de propriul nostru organism.     
       Încorpul uman segăsesc peste 5000 de enzime,care creează 
probabil 25 000 de reacții diferite. Putem spune că fiecare acțiune 
din corpul nostru este controlată de enzime, și totuși știm atât de 
puține lucruri despre ele. Cred că producem aceste enzime 

diferite pornind de la o enzimă de bază, de la o enzimă-sursă, 
care este, probabil, o resursă limitată. Dacă epuizăm aceste 
enzime-sursă, ele nu vor mai fi într-o cantitate suficientă pentru 
a repara celulele într-un mod adecvat; astfel, cu timpul, apar 
cancerul și alte boli degenerative.  

       Aceasta este, pe scurt, teoria factorului enzimatic.  
       Când îi ajut pe pacienții mei cu cancer la colon să se 
vindece, mai întâi elimin cancerul din colon,apoi îi pun la 
unregim foarte strict,bogat în enzime, alimente non-toxice și apă 

pură, pentru a avea mai multe enzimesursă destinate reparării 
celulelor corporale. Nu cred în administrarea de medicamente 
puternice, care să slăbească sistemul imunitar, pentru că înțeleg 

că acest cancer la colon nu este un incident izolat, nu este un 
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accident. Cancerul la colon îmi spune că întreaga rezervă de enzimă-
sursă din organism este pe cale să se epuizeze și nu mai poate repara 

celulele cum trebuie.  
       Deși consider că ne naștem cu o cantitate limitată din această 
enzimă-sursă și că nu ar trebui să o risipim în lupta cu toxinele, cu 

alimentele nesănătoase, cu proasta eliminare a reziduurilor sau cu 
stresul, am ajuns să înțeleg și un alt aspect. Acesta este motivul 

pentru care numesc această enzimă-sursă „enzima-minune”. Am 
văzut cu ochii mei vindecări spontane și remisiuni la tot felul de boli. 
Studiind în profunzime aceste vindecări am început să înțeleg cum 

pot avea loc asemenea miracole. 
      Am descoperit ADN-ul, dar nu știm mare lucru despre el. În AND-
ul nostru zace un potențial pe care nu îl înțelegem încă. Cercetările 
mele arată că un influx puternic de energie emoțională pozitivă, cum 

ar fi aceea provenind din iubire, râs, bucurie, poate stimula ADN-ul 
nostru să producă o cascadă de enzimă-sursă — enzima-minune care 
acționează ca un bio- catalizator pentru repararea celulelor. Bucuria 
și iubirea pot să trezească un potențial mult peste actuala noastră 
înțelegere umană . 

      În cartea de față vă voi spune ce trebuie să faceți zi de zi, ce să 
mâncați și ce suplimente și enzime să luați pentru a susține enzimele 
miraculoase și sănătatea dumneavoastră, dar cel mai important lucru 
pe care vi-l pot spune pentru a trăi o viață lungă și fericită este să 
faceți ceea ce vă place (chiar dacă asta înseamnă că uneori nu veți 
urma celelalte recomandări ale mele). Cântați la un instrument. Faceți 
dragoste. Distrați-vă. Apreciați bucuriile simple ale vieții. Trăiți viața 
cu pasiune. Nu uitați: o viață fericită și plină de sens este calea 

naturală către sănătatea omului. Entuziasmul debordant, mai 
degrabă decât respectarea habotnică a unui regim alimentar, este 
metoda prin care puteți pune în mișcare factorul enzimatic. 

Dr. Hiromi Shinia, 2007 
 

NR. O carte uluitoare! Dar….mai întâi definiția enzimei; că de….noi suntem ingineri 

mecanici! Deci :  
ENZÍMĂ, enzime, s. f. Compus organic de natură proteică, prezent în celule vii, 
care catalizează procesele de sinteză și de degradare din organismele animalelor, 
plantelor și microorganismelor, producând și păstrând energie; ferment. –  
     Apoi, să presupunem că cele 5000 de enzyme din corpul uman ar funcționa conform 

algoritmului lor, apte să se autoprotejeze la  factori perturbatori; asta ar însemna, pur și simplu 

nemurire sau viață pe  durată nedeterminată ! 

Cred că prezentarea unor note selective din cuprins, ar fi un subiect de mare interes pentru cititorii 

noștrii. (desigur, pentru cei atrași de acest subiect). 
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1. „Deoarece uitase să-şi ia ochelarii, Einstein îi ceru chelnerului să-i citească lista cu meniuri. 

Acesta îi răspunse prompt:  

- Nu pot, domnule! Nici eu nu ştiu citi. Sunt analfabet ca şi dumneavoastră“. 

  

2. „Unde ai fost maestre, de te-ai udat în halul acesta? Se adresă gazda celebrului savant Hermann 

Oberth.  

- Păi nu mi-aţi propus să rămân peste noapte la voi deoarece afară plouă?  

- Ei şi?  

- Nu aveam pijamaua la mine şi m-am dus după ea acasă“.  

  

3. „Un spaniol bogat veni la Paris, ca Picasso să-i facă portretul, în perioada cubistă. La înapoierea 

în ţară, vameşii au considerat că pictura nu e un portret, ci schiţa unei maşini secrete. Fiind 

consultat un inginer, acesta se pronunţă astfel:  

- Dacă-i maşină să fiţi liniştiţi, ea nu va funcţiona niciodată“.    

  

4. „- Ştii că te-am căutat ieri?  Îl întreba un prieten pe marele umorist Tănase, căruia îi desenase cu 

creta un măgar pe poartă.  

– Da, când am venit acasă ţi-am găsit cartea de vizită!“    

  

5. „Fiind flatat mereu de un pisălog care-l compara cu Caragiale, Tudor Muşatescu ripostă:  

- Da, avem amândoi câteva ceva din Caragiale: eu din spiritul lui, matale din personaje“.    

  

6. „- Maestre, după ce aţi ajuns la extraordinara abilitate tehnică la care sunteţi, mai aveţi nevoie de 

studiu? Îl întrebă o contemporană pe marele compozitor şi pianist A. G. Rubinstein.  
- Dacă nu aş studia o zi, mi-aş da imediat seama; dacă n-aş studia două zile, v-aţi da şi 

dumneavoastră seama, dar dacă n-aş studia trei zile la rând şi-ar da seama tot publicul“.    

  

7. „- Domnule Racoviţă, puteţi să-mi spuneţi de ce în saloanele bogaţilor se pot întâlni savanţi, dar 

invers nu? i se adresă un ministru care-l invitase la masă pe marele savant şi explorator.  

- E simplu, răspunse musafirul. Savantul cunoaşte valoarea bogăţiei, dar bogătaşul nu are idee de 

valoarea ştiinţei“.  

  

8. „- Cât mă costă? Întrebă Paganini pe vizitiul care-l dusese până la concertul din seara respectivă.  

- Douăzeci de franci!  

- Cum, s-au scumpit trăsurile?  

-Nu, dar când câştigaţi 4.000 de franci cântând numai pe o singură coardă, puteţi plăti şi 20 de 

franci unui birjar prompt.  

- Uite ce-i! Ia deocamdată doi franci şi ceilalţi îi vei primi când vei reuşi să mă duci pe o singură 

roată, îl atenţionă celebrul violonist“.    

  

Glume          Curtoazia  Puiu Văleanu 

                                            

Sic Tranzit Gloria Mundi   

                                 Curtoazia Radu Mihalcea 

Sursa: MECANICII’61, An 13: # 133, august 2017 EE                                         Internet                                                     
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9. „În timpul său liber, marele chimist Mendeleev avea pasiunea realizării unor obiecte utile: rame 

pentru tablouri, geamantane ş.a. Materialele necesare şi le procura de la un negustor din piaţa 

centrală. Într-o zi, un localnic văzându-l plecând cu aceste materiale, se adresă negustorului:  

- Cine-i bărbatul acesta impozant?  

- A, e renumitul fabricant de geamantane din oraşul nostru“.    

  

10. „- Ce norocos e Rossini! Deşi fără talent, are succese nemaipomenite! zise un muzician de 

mâna a patra, plin  de invidie. Auzind cele spuse de acesta, Rossini replică:  

- Ce ghinionist şi domnul X! E plin de talent şi n-are niciodată succes!“ 

 

Un turist american angajeaza un ghid ca sa-i arate Londra. La un moment dat ii zice ghidului: 

- Ma minunez cum aici la voi, toate par atatat de mici, de compacte.. 

Uite, de pilda, cladirea asta. 

Pai daca era la noi in America ar fi fost de zece ori mai mare. 

- Sunt total de acord cu dv., domnule. Asta este Clinica de Psihiatrie a orasului nostru. 

***** 

La Scoala Scotiana de Politie un tanar cursant este intrebat: 

- Ce ai face, daca ai fi in situatia sa imprastii o demonstratie de unul singur? 

- Mi-as scoate palaria si le-as cere niscai parale pentru caritate. 

***** 

- Sir, n-aveti din intamplare un tichet perforat? 

- Nu, sir, din pacate n-am. 

- O, sir, va rog mult, mai cautati prin buzunare! Poate veti gasi, totusi, un tichetel perforat... 

- N-AM! Doar v-am spus, domnule! N-AM! Ce, sunteti atat de sarac incat nu va puteti plati 
calatoria? 

- Nu, sir, eu sunt controlorul... 

***** 

Un englez de conditie medie, intra intr-un magazin respectabil. 

Privind prin jur, il intreaba pe un vanzator: 

- Cat costa palaria aia? 

- O mie de dolari, sir. 

- Drace!... Dar aia de alaturi? 

- Doi draci, sir. 

***** 

Valetul, bate in usa si intra in cabinetul lordului John. 

- Sir, a venit croitorul dv. si zice ca nu va pleca de aici, pana nu-I veti plati ultimele doua costume 

pe care vi le-a cusut. 

Lordul John, fara a-si ridica ochii de pe ziar: 

- Perfect, pregateste o camera pentru domnul. 

***** 

- Ce inseamna in engleza "I don't know"? 

- Nu stiu. 

- Ei, vezi! Pe cati i-am intrebat, au raspuns la fel, niciunul nu stie... 

***** 

Un american coborand din avion la Heathrow Airport, pe o ceata s-o tai cu cutitul: 

- Uuu... ce vreme imputita! Mult timp o s-o mai tina asa?... 

Un londonez: 

- Din pacate, sir, nu va pot spune nimic precis. Eu traiesc aici numai de treizeci-si-cinci de ani. 

***** 

Un avocat englez isi scrie testamentul, prin care isi lasa toti banii la prosti si la nebuni: 

"De la ei i-am primit, lor li-i dau inapoi." 
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"SIC TRANSIT GLORIA MUNDI..." 

                                                                                    de  Mihai Horga  

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 șaptezeci de ani 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 la 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 nu prea aveam parale, 

Dar aveam o calitate: eram veseli, geniali, 

Hotărâţi şi noi s-ajungem... ingineri sau... generali... 

  

Ne uităm unii la alţii, ne-ntrebăm chiar cu mirare: 

Cum a fost, măicuţă, oare, o atare transformare? 

Am plecat cu toți-n viață, tineri, veseli şi frumoşi 

Şi ne-ntoarcem în postura ... cu par alb sau 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 alții fără oase, 

N-am avut şi n-avem firme, intrate în insolvenţă, 

N-am intrat la puşcărie... niciunul 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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