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Et surtout …les BONE de Slobozia, Giurgiu !!1
Lucica Popa

Cu gândul la..SEPTEMBRIE ’16 !!!

Adrian Popa :
VIVAT VLAŞCA FLOREAT !

Radu Stoian
Dublu „S” :
SILE

&

SPICIKA

Ambient de PRÂNZ..... COLEGIAL !
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Marţi...
Sursa: MEANICII’61, An 12, # 117, martie 2016 EE

Radu GRUIA

…23 februarie 2016 ! Este momentul “desprinderii” modulului MET’15
(modul emoţional trăiri 2015 ), care ne plasează, liberi la balast, pe orbita
lui 2016 ! Mi-aş permite să affirm că evenimentul nu este deloc aleator !
Totul a fost correct şi atent evaluat, concluzia semănând, dacă vreţi, cu o
diplomă de merit, cu garanţii implicite pentru continuarea aventurii.
Care, cel puţin până în prezent, continua firesc, în linişte, fără – să
mulţumim Celui de Sus – evenimente neprevăzute sau nefericite de natură să ne împiedice să ne vedem de-ale noastre. Obiceiurile participanţilor
au rămas, aproape neschimbate :cei care sunt prezenţi, fără întrerupere,
continua să o facă. Iar ceilalţi, cu prezenţa intermitentă, la fel. Totuşi,
parcă numărul participanţilor la întâlniri înregistrează o uşoară scădere –
de la cca. 20, la InterMacedonia la cca. 16 la Casa Diham. Scăderea poate
fi justificată, dacă se are în vedere renunţarea lui Mirel Vanca , precum şi
absenţele familiilor Enescu şi Gheorghe de la primele întâlniri ale anului.
Desigur, să-i zicem evoluţia prezenţei la întâlnirile lunare, poate avea o
relevanţă. Poate nu; poate fi o simplă şi normală consecinţă a comportamentului fiziologic al indivdului uman aflat în segmentul nostru de vârstă.
De exemplu, recent, cercetători ai fenomenului, ne lasă să aflăm câte ceva
din detaliile picante ale zisului comportament. O întrebare firească survine
în mod automat: de ce până în prezent subiectul a fost ignorat – sau pe
aproape – iar acum apare aşa, parcă din ….vidul lui Einstein ? (care fie
vorba între noi, se pare că….nu există !....). Oare să fie implicate aspecte
sociologice ale evoluţiei demografice a societăţii umane actuale ? Ca de
pildă structura cantitativă şi calitativă a populaţiilor pe segmente de vârstă
şi prognozele de rigoare ? Dacă DA, influenţele generate, proiectate în
viitorul imediat sau mai îndepărtat, să fie atât de dramatice încât s-a

considerat oportună aducerea la cunoştiinţa publică a problemelor celor
aflaţi official în retragere ?
Evident, asta n-am cum s-o ştiu ! Dar, pot să fac altceva: să preiau, spre
cunoştiinţa Dvs., ca indivizi interesaţi, opiniile unui cercetător, urmare a
activităţii profesionale a domniei sale. La mine subiectul a ajuns, pe mail,
de la unul dintre noi şi anume boierul de Budeasa-Argeş ! Care, după zisa
Dumnealui, era cam îngrijorat….. Puteţi vedea materialul, în traducerea
sus-semnatului, la pag.14 a prezentei apariţii. Este foarte probabil că veţi
răsufla uşuraţi după lectură…Revedeţi, dacă doriţi, materialul despre
abilităţile cognitive ale oamenilor în vârstă, din nr. precedent. (116). Se
completează în susţinerea informaţiei.
Ştiri Editura ALCOR EDIMPEX SRL din Bucureşti, (alias Corina) a finalizat
ultima sa lucrare Mioriţa, Izvorul nemuririi, autor Victor Ravini,
român originar din Caracal-Olt, stabilit în Suedia.
Citat: “…este una dintre marile opere clasice ale literaturii universale”
Leo Spitzer, theoretician literar austriac.
Lansez, pentru Dvs., O provocare, şi anume, dedicaţiile autorului :
“ Această carte e un mic dar adus pe Altarul soarelui de la Sarmizegetusa
În memoria a peste un million de români care şi-au sacrificat viaţa în războiul
contra comunismului rusesc şi a nazismului german, a mii de români care şi-au
sacrificat viaţa ca să răstoarne ultimul bastion al comunismului din Europa,
tuturor militarilor din întreaga lume, care şi-au sacrificat viaţa ca să apere
valoarea omului, tuturor celor care şi-au sacrificat viaţa pentru dreptate,cunoaştere şi umanism, tuturor celor care prin viaţă sau prin moarte, au aflat adevărul
absolut al fiinţei omului, tuturor oamenilor care au fost ucişi de alţi oameni şi
tuturor oamenilor care vor mai fi ucişi sau vor mai suferi nedreptăţi în numele
vreunei religii sau al unei legi.
Victor Ravini”



Au participat :
Sile ALEŞINCU, Adelina şi Stănel BONE, Coca şi Nelu DUMITRU,
Corina FIRUŢĂ, Marian GRĂDIŞTEANU, Ileana şi Radu GRUIA,
Costel MARIN. Rodica NICOLESCU, Nina OLARU, Luci şi Adrian
POPA, Radu STOIAN, Anda şi Dan ŞTEFĂNESCU, Mircea ZAINEA
(18)
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Locul faptei !

Fit emoţional !
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Coca, pentru nepoţi şi…
strănepoţi !
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Vel Boierul de Grădiştea-Vlaşca !

O mulţime de Radu ! Dar numai un STOIAN !
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Colegialitate şi spontaneitate !

Adelina, Lucica şi Moşu’ DC
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Mici muzee din
regiunea pariziană
Sursa: MECANICII’61, An 12, # 117, martie 2016 EE

Nicu SURUCEANU
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Despre Memoria
Vârstnicilor
Sursa: MECANICII’61, An 12, # 117, martie 2016 EE

INTERNET

Profesorul Bruno Dubois
Directorul Institutului pentru Memorie şi
Maladia Alzheimer (IMMA)
Spitalele Pitié-Salpêtrière, Paris.
Le professeur Bruno Dubois,
directeur de l'Institut de la Mémoire et de la Maladie
d' Alzheimer (IMMA)
à la Pitié-Salpêtrière Hôpitaux de Paris

De un anumit timp ……
1. Uit numele de familie…..
2. Nu îmi aduc aminte unde am pus anumite lucruri ….
3. Vorbind, mi se întâmplă să mă opresc şi să nu mai ştiu despre ce
vorbeam…..
Înainte, mi-era frică că este vorba despre un început de Alzheimer…..
Dar acum,citind acest articol, m-am liniştit !
“Dacă cineva conştientizează că are probleme de memorie, înseamnă că nu are
Alzheimer”
Depuis un certain temps...
1. J’oublie les noms de familles...
2. Je ne me souviens plus où j’ai rangé certaines choses...
3. En parlant, il m’arrive de m’arrêter et ne plus savoir de quoi je parlais...
Avant, je craignais qu’il s’agissait d’un début d’Alzheimer...
mais aujourd’hui, à la lecture de cet article, je suis rassuré.
«Si quelqu’un à conscience de ses problèmes de mémoire,
c’est qu’il n’a pas l’Alzheimer.»

Este vorba despre anosognozie sau uitarea temporară
Jumătate dintre oamenii de 60 de ani şi mai mult, prezintă anumite simptome
care se datorează mai degrabă vârstei decât bolii.
Il s’agit de l’anosognosie ou l’oubli temporaire.La moitié des gens de 60 ans et plus présentent certains
symptômes qui sont plutôt dus à l’âge qu’à la maladie.
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Se întâmplă frecvent persoanelor de 60 de ani şi mai mult să acuze probleme
de memorie: “ informaţiile se află întotdeauna în creer, dar “procesorul” este
acela care crează problemele “
Ça arrive souvent chez les personnes de 60 ans et plus qu’elles se plaignent que la mémoire leur fait défaut :
«les informations sont toujours dans le cerveau,c’est le "processeur" qui fait défaut.»

Cazurile cele mai frecvente sunt uitarea numelui unei persone, faptul de a se
afla într-o camera a casei fără a-şi adduce aminte de ce, un gol de memorie
referitor la un titlu de film sau numele unui actor sau actriţe, sau o pierdere
de timp pentru a-ţi căuta ochelarii sau cheile.
Les cas les plus répandus sont l’oubli du nom d’une personne, le fait de se rendre dans une pièce de la
maison et ne plus se rappeler pourquoi on y allait,un blanc de mémoire pour un titre de film ou d’un acteur,
d’une actrice, une perte de temps à chercher où on a laissé ses lunettes ou ses clés.

După 60 de ani, cea mai mare parte a oamenilor acuză astfel de dificultăţi,
ceace indică că nu este vorba despre o boală, ci mai degrabă reprezintă o
caracteristică a trecerii anilor.
Après 60 ans, la plupart des gens présentent une telle difficulté, ce qui indique qu’il ne s’agit pas d’une
maladie mais plutôt que c’est une caractéristique due au passage des années.

Mulţi oameni sunt preocupaţi de aceste probleme de memorie.
De unde şi importanţa următoarei afirmaţii:
“ Cei care sunt conştienţi că suferă de aceste probleme sunt cei care nu au probleme serioase cu memoria, în schimb cei care suferă de o boală a memoriei
- de exemplu Alzheimer – nu-şi dau de fapt seama de ce se întâmplă”
Bien des gens sont préoccupés de ces oublis.
D’où l’importance de l’affirmation suivante :
«Ceux qui sont conscients de souffrir de ces oublis sont ceux qui n’ont pas de problèmes sérieux de la
mémoire alors que ceux qui souffrent d’une maladie de la mémoire –dont l’Alzheimer– ne se rendent pas
compte de ce qui se passe.»

Profesorul Bruno Dubois, Directorul Institutului pentru Memorie şi Maladia
Alzheimer (IMMA), asigură majoritatea cazurilor persoanelor peocupate de
pierderile lor de memorie :
“Cu cît se plâng mai mult de pierderi de memorie, cu atât probabilitatea de a suferi
de o afecţiune de memorie este mai redusă”

Le professeur Bruno Dubois, Directeur de l'Institut de la Mémoire et de la Maladie d' Alzheimer (IMMA)
à la Pitié-Salpêtrière, rassure la majorité des cas de personnes préoccupées par leurs oublis :
«Plus on se plaint de pertes de mémoire, moins y a de probabilités de souffrir d’une maladie de la mémoire.»
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Şi acum, un mic test neurologic
Utilizaţi-vă exclusiv ochii !

1- Găsiţi C-ul din tabelul de mai jos !
Trouvez le C dans le tableau ci-dessous !

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

2-dacă aţi găsit déjà C-ul,

găsiţi acum şi 6-le din tabelul de mai jos !
Si vous avez déjà trouvé le C,
trouvez alors le 6 dans le tableau ci-dessous !

99999999999999999999999999999999999999999999999
99999999999999999999999999999999999999999999999
99999999999999999999999999999999999999999999999
69999999999999999999999999999999999999999999999
99999999999999999999999999999999999999999999999
99999999999999999999999999999999999999999999999
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3-Găsiţi acum N-ul din tabelul de mai jos !
Atenţiune, este puţin mai dficil !
Trouvez maintenant le N dans le tableau ci-dessous.
Attention, c'est un peu plus difficile !

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Dacă luaţi aceste trei teste fără probleme, vă puteţi anula vizita anuală la neurolog. Creerul dumneavoastră este în perfecta formă !
Sunteţi departe de a avea vreo problemă cu Alzhaeimer şi vă puteţi vedea de
treabă, cu siguranţă……

Si vous passez ces trois tests sans problèmes vous pouvez alors annuler votre visite annuelle chez le
neurologue.Votre cerveau est en parfaite forme ! Vous êtes loin d'avoir une quelconque relation avec
Alzheimer et faîtes circuler, ça peut rassurer...

|MN|
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Șerban Teodorescu
(în amintirea unui inginer mai tânăr ca noi)
Sursa; MECANICII’61, An 12, # 117, martie 2016 EE

Adrian POPA

Inginerul Florin Georgescu, absolvent al facultății TCM (ruptă din Mecanică) în 1970,
cu un traseu profesional impresionant (IMGB - șef stand vibrații palete și INMT – director
adjunct), înainte de a fi în perioada post-decembristă un omniprezent al TIB – urilor și
târgurilor din străinătate cu prezentări de tehnologii avansate din domeniul măsurătorilor
tridimensionale asistate de calculator, își amintește cu drag și plăcere despre cum l-a
cunoscut și cum a colaborat cu d-nul ing. Șerban Teodorescu, la vremea aceea director
general la Direcția Tehnică din M.I.C.M.
Era în perioada când firma Citroën avea unele probleme în România și-și
reconsidera obligațiile de licențiator pentru producția de automobile OLTCIT. Într-o vizită la
INMT, directorul general Șerban Teodorescu ajunge la colectivul Programări comenzi
numerice, al cărui șef era Florin Georgescu. Printre altele, povestește cum s-a deteriorat
colaborarea cu Citroën și că fabrica de automobile nu-și poate face programul de asimilare
deoarece nu putea realiza matrițele pentru părți de caroserie (ca spre exemplu: bara
parașoc). Necazul consta în faptul că francezii lăsaseră pentru aceste piese desene pe calc
hidro și termostabil ale profilelor în diferite secțiuni, cu doar câteva cote de asamblare, dar
nimic despre profil.
Inginerul Georgescu îndrăzni să zică un fel de angajament: „Încerc să rezolv eu!”
„Cum?” – întrebă directorul general Teodorescu. „Deocamdată, nu știu exact cum, dar vă rog
să-mi dați desenele pentru piese pe calc”.
Folosind mașina de măsurat DEA din dotare, cu oarece adaptări la capul palpator,
devenit „rotitor”, a reușit să traducă curbele de pe desen, în tabele cu valori numerice
(coordonate), adică să facă trecerea de la „analogic” la „digital”. De aici a fost doar un pas să
facă programele pentru mașini de frezat cu comandă numerică, disponibile în întreprinderi
din MICM.
Astfel de programe s-au făcut - pe specific – pentru mai multe întreprinderi din țară.
Interfața - și coordonatorul – dintre INMT și întreprinderile respective era – bineînțeles –
directorul general Șerban Teodorescu. Operația a fost o reușită.
Între cei doi s-a statornicit o colaborare – se înțelege, de la șefu’ mare, la un inginer
de sistem – care s-a consolidate în timp.
Ca o dovadă a aprecierii reciproce, inginerul Florin Georgescu își aduce aminte și
astăzi – când este pensionar – că la ceva vreme după cele povestite, s-a dus la Institutul
Central (unde lucra și colega noastră Rodica Nicolescu) să capete un aviz pentru aprobarea
finanțării unei teme de cercetare. Directorul de atunci l-a refuzat. Spășit, s-a dus la MICM să
se plângă directorului general Șerban Teodorescu. Fiind într-o ședință, a intrat șeful de
cabinet, care a ieșit, după ceva timp, cu hârtiile în mână și i-a spus: „Mergeți la ICCM, pentru
că acum vă semnează. A vorbit tovarășul director general și l-a ….convins”.
Ăsta e fără dubiu, Șerban al nostru.
Se înțelege – spune Florin Georgescu – că mi s-a semnat contractul, nu fără a mi se
reproșa că am mers cu pâra la șefu’. Dar bietul de mine nu aveam altă ieșire…..
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Bancuri
Sursa; MECANICII’61, An 12, # 117, martie 2016 EE
Doctorul:
- Nu-mi place deloc cum arătaţi.
Pacienta:
- Ei, doctore, nici dumneata nu eşti vreo
frumuseţe.
O tipă suferea de nevroză şi tot timpul îşi rodea
unghiile, făcându-le să arate, hai să spunem
inestetic. Prietena ei, văzând acest lucru, îi spune:
- Trebuie să te apuci de yoga. Este eficientă şi ajută
la ameliorarea stresului.
Două luni mai târziu se întâlnesc şi, văzând că tipa
are unghiile lungi şi îngrijite, îi spune:
- Judecând după unghiile tale superbe, yoga te-a
ajutat!
- Bineînţeles. Acum îmi rod unghiile de la picioare!
Soţia către soţ:
- Fiul nostru a luat-o razna rău de tot. Ascultă
numai de sfaturile tuturor cretinilor. Te rog să
vorbeşti cu el!
Ţiganul pleacă la război, lăsând acasă nevasta şi cei
trei copii. După trei ani se întoarce de pe front şi
se duce acasă cu sufletul la gură, ştiind că oraşul
lor fusese bombardat. Îşi găseşte nevasta, o
îmbrăţişează, apoi îşi vede copiii şi-i îmbrăţişează
plângând:
- Dragii tatei, din trei aţi mai rămas doar cinci!

INTERNET
După cină, tatăl le povestea fiilor săi istoria familiei:
El a apucat-o strâns de mână. “Mă iubeşte!”, s-a
gândit ea. “Polei”, s-a gândit el.
Ştiind că mă ţin toată ziua de bancuri, şeful meu
mi-a trimis un sms:
- Trimite-mi o glumă bună.
- Acum lucrez, şefule, o să-ţi trimit mai târziu, i-am
scris.
- Ha-ha-ha, fantastic! Mai trimite-mi una! mi-a
răspuns.
Când femeile se ceartă între ele, diavolul stă întrun colţ, în linişte… ascultă şi învaţă!
Ea: Un sărut şi voi fi a ta pentru totdeauna!
El: Mulţumesc pentru avertisment!
Dacă o femeie este plină de viaţă, are succes, este
irezistibilă şi fericită, înseamnă că se răzbună pe
cineva.
Logica feminină:
- Nu e online, e cu nenorocita aia!
- E online, vorbește cu nenorocita aia...
Femeia e fericită cu numai câteva lucruri. Doar că
în fiecare zi altele...

- Prietenul meu vine întotdeauna la întâlniri neras.
- Ai încercat să nu întârzii?

- Cum se înmulţesc proştii?
- Îngrijorător!

- Străbunicul meu a luptat împotriva Rozelor,
bunicul meu în războiul împotriva republicanilor,
tatăl meu împotriva nemţilor în cel de-al doilea
război mondial.
La auzul acestor cuvinte, fiul cel mic spuse:
- Dar ce are familia asta de nu se poate înţelege cu
nimeni?

Am văzut când i-a căzut unui ţigan portofelul astăzi
pe stradă.
L-am luat de jos, l-am deschis, m-am uitat în acte,
după care am alergat după el:
- Mă scuzaţi, domnul Popescu?
Ţiganul:
- Nu!

- Vai, ce nas mare are soţul tău!
- Da, se îmbujorează femeia, dar nu-i adevărat.

Soţia mea lipseşte de două săptămâni şi lumea a
început să pună întrebări.
Cel mai des aud: “De ce eşti aşa de fericit?”

Nevastă-mea mi-a luat numele cînd ne-am
căsătorit. Apoi casa, banii si maşina când am
divorţat.

Logica feminină:
- Da, ştiu că nu am dreptate, dar ai putea măcar să
îţi ceri scuze!
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