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

Marţi......
Sursa : MECANICII’61, Anul 14, # 142, mai 2018 EE

Radu GRUIA

……..24 aprilie 2018, în deplasare motivată de …..motive aniversare : împlinirea
unei vârste de …4 decenii, de către un membru veteran de-al nostru şi anume
Adelina Bone ! Cu această ocazie, soţii Bone au lansat invitaţia de a petrece o zi
minunată la unul dintre localurile reputate în urbea lor, amplasat într-o pădure
şi purtând un nume adequat: restaurantul Stejarul!
Zis şi făcut : invitaţia preluată de “resortul organizare, Rodica – Nina” (R.N) a avut
bine meritatul şi aşteptatul succes, aproape toţi ai noştri, aflaţi în stare de
disponibilitate fizică şi emoţională, exprimându-şi dorinţa de a participa la
eveniment !
Deplasarea s-a făcut cu un mijloc de transport închiriat, cu două excepţii – boss
Dumitru şi subsemnatul, care ne-am deplasat cu maşinile proprii.
Organizatorii au inclus în program şi un scurt eveniment religios, dedicat soţilor
..... 24 aprilie 2018, în...deplasare, motivată de evenimente aniversare : 4 decenii
Bone,la care însă subsemnatul nu am participat.
împlinite de Adelina Bone !
Evenimentul a avut loc timp de câteva ore, cu începere de la h 13.oo şi s-a
desfăşurat ântr-o atmosferă ambiantă deosebită; sunt convins că cei mai mulţi
dintre noi au fost convinşi că TIMPUL ne-a ignorat – pur şi simplu – lăsându-ne
impresia că …ne-a uitat acolo ! Totul a fost cât se poate de reuşit !
Într-un târziu, după ora 17, starea de euforie s-a disipat şi …. Ne-am adus
aminte că mai trebuie să şi ne întoarcem pe la casele noastre !
Sper ca imaginile pe care le-am recoltat de locul faptei să fie cât mai semnificative
pentru dvs. Stimaţi cititori.

Potrivit informaţiei provenite de la resortul Secretariat (R.N), Board-ul
Asociaţiei a decis desfăşurarea următoarei întâlniri a membrilor Promoţiei ’61
MECANICĂ în ziua de sâmbătă , 14 iulie 2018, sala LA din Polizu, (sala care a
găzduit aniversarea de 55 ani, de la absolvire, din septembrie 2016).
Suntem în măsură să vă punem la dispoziţie Anunţul official al conducerii
asociaţiei, la pag. 45 a prezentei apariţii; de asemenea va fi publicat şi pe pagina
AVIZIER a site-ului nostru.
Din păcate, informaţia publicată în nr. precedent al revistei (141) referitoare
la unele geutăţi de ordin financiar, nu a fost nici confirmată, nici dezminţită de
către Board-ul Asociaţiei; ca atare, atitudinea redacţiei rămâne, în continuare,
cea descrisă în nr. 141, în cadrul acestei rubrici.
În ceace ne priveşte, apariţia în continuare a foii, în această formă, depinde
exclusiv de opinia dvs. ,stimaţi cititori şi autori de materiale destinate publicaţiei.
Rog pe cei care doresc să-şi exprime opinia referitoare la acest subiect, să-mi
scrie,pe e.mail sau prin poştă. Coordonatele se găsesc pe pagina CONTACT, a
site-ului nostru. Opinie pentru care vă mulţumesc anticipat !
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Au participat (în ordine alfabetică) :
Sile ALEŞINCU, Adelina şi Stănel BONE, Coca şi Constantin (Nelu)
DUMITRU, Gigi DUMITRESCU şi Aurel OŢEL,Mihaela TIHAN şi Nae
ENESCU,Corina FIRUŢĂ şi Simona ION, Gabi şi Vali GHEORGHE, Ileana şi
Radu GRUIA, Emilia şi Doru MIRON, Rodica NICOLESCU, Nina OLARU,
Luci şi Adrian POPA, Lucia şi Ionel STĂNESCU, Anda şi Dan ŞTEFĂNESCU,
(25)

Click pentru Cuprins
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(vezi şi lista participanţilor)
Sile Aleşincu

Stănel şi Adelina Bone
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Coca şi Constantin (Nelu) Dumitru

Gigi Dumitrescu şi Aurel Oţel
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Nae Enescu şi Mihaela Tihan

Corina Firuţă şi Simona Ion
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Vali şi Gabi Gheorghe

Radu şi Ileana Gruia
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Emilia şi Doru MironCorina
Firuţă şi Simona Ion

Rodica Nicolescu şi Nina Olaru
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Adrian şi Luci Popa

Lucia şi Ionel Stănescu
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Dan şi Anda Ştefănescu
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Adrian POPA
Totul a început cu un telefon, pe la începutul lui aprilie, când, la urările
cuvenite pentru ziua de naștere (1 aprilie), Bonelu a ținut să-mi facă o precizare:
„Tot luna asta, pe 24, e și ziua Adelinei, iar 24 este exact „marțea noastră”, așa că
toți colegii care vin deobicei la întâlnirea lunară, sunt invitații noștri, exact la data
respectivă, la complexul „Stejarul” din parcul (pădurea) Bălănoaia, în imediata
vecinătate a Giurgiului. Te rog pe tine să organizezi mobilizarea și transportul”.
Cum să-l refuzi pe Bonelu?!
Așa că am trecut la treabă. Cu ajutorul fetelor (Rodica și Nina) am sondat
interesul pentru a se da curs invitației și ne-am stabilit la 23 de participanți. Cum
Radu Gruia fusese extrem de hotărît că vine cu mașina proprie, mi-a mai rămas
doar să negociez cu Calypso să procedeze la fel. Am rămas astfel 19 participanți,
care încăpeam tocmai bine într-un microbus de 20 de locuri. Restul a fost treaba
mea.
Așa că marți 24 aprilie, înainte de ora 10.00, toți cei vizați erau prezenți în
microbusul staționat în fața bisericii „Eroii Revoluției” și.... START, conform
programului.
Ghidul improvizat, un călugărean de prin partea locului, a punctat câteva
chestii interesante de pe traseu (cam pe unde se termina Bucureștiul pe la 1918,
cam pe unde pe la 1950, Crucea de Piatră ridicată la 1688 de Șerban
Cantacuzino, unde s-a făcut și o oprire și alte câteva).
Aproape punctuali, am ajuns la noua catedrală episcopală a eparhiei de
Giurgiu, unde ne așteptau soții Dumitru (sosiți mai devreme) și sărbătoriții: soții
Bone, pentru care aranjasem apriori cu parohul acesteia, părintele Valentin, să
oficieze un „Te Deum” pentru tinerii octogenari.
În timpul frumoasei slujbe de mulțumire pentru cei 80 de ani de împliniri
sub oblăduirea Bunului Dumnezeu, s-a cântat - și cu participanții – superbul imn
creștin „Hristos a înviat” și „Mulți ani trăiască” pentru Adelina și Stan Bone. S-a
ținut și un scurt „speach” din partea colegilor.

12

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

PreaCucernice Părinte Valentin – generosul amfitrion al întîlnirii noastre de
suflet,
Dragii noștri Adelina și Stănelu, tineri octogenari,
Suntem aici o mână de de colegi bucureșteni, la această sfântă adunare,
acest „scurt serviciu religios oficiat într-o împrejurare solemnă” (am citat adliteram din „Dicționarul Limbii Române Moderne”, pentru a înlătura orice
echivoc), în primul rînd pentru a mulțumi Bunului și Atotputernicului Dumnezeu
că suntem încă pe piciore și cu mintea limpede, adică apți să dăm curs invitației
bunilor noștri colegi și prieteni Adelina și Stănelu Bone, să fim împreună cu ei în
luna în care împlinesc 80 de ani, chiar azi, 24 aprilie, fiind ziua de naștere a
Doamnei, mai tânără cu peste trei săptămâni decât „amiralul Dunării”.
Amândoi, personalități cunoscute în urbe, s-au făcut apreciați și stimați de
giurgiuveni. Colegul Bone Stan, fost director general al uneia dintre cele mai
importante companii de navigație pe Dunăre, e prezentat în Enciclopedia
Maioresciană a lui Grigore Buduru, în monografia enciclopedică a lui Titi Enache
și este foarte bine cunoscut în Giurgiu.
Doamna Adelina, profesoară apreciată în urbea giurgiuveană, a fost ani de
zile inspector județean.
Pentru noi – însă – foști colegi de facultate a lui Stănelu, autodeclarați „Mecanicii
’61”care urmează să ne întâlnim în iulie, în anul Centenarului Marii Uniri,
sărbătoritul de azi rămâne amfitrionul celor mai frumoase întâlniri colegiale și
revelioane petrecute pe motonavele de croazieră NAVROM (mai apoi GiurgiuNav)
care erau sub comanda „amiralului” Bone. Deci un mare om al urbei.
LA MULȚI AN!
După frumoasele urări și aprecieri din partea părintelui Valentin, ne-am
îndreptat spre microbus și ne-am lăsat conduși de mașina lui Calypso, în care se
afla Adelina Bone. Și iată-ne ajunși la complexul din pădurea Bălănoaia, care pe
lângă elegantul restaurant, are o terasă superbă (unde „am dat bătălia”), o
piscină și o microfermă (păsări, animale) pentru a asigura produse „bio”
bucătăriei proprii.
După apreciatele antreuri (bineînțeles „bio”), printre care au excelat icrele
(vecinul meu de masă, Sile Aleșincu, mi-a suflat: „Ia-le de aici, că nu mă pot
opri!”), au urmat felurile principale: ciorba de curcan(curcan crescut în ferma
proprie) și saramură de crap de Dunăre. Ambele, mortale!
Deși prăjiturile de la desert, preparate în bucătăria localului, au fost
extraordinare, unii cunoscători (foști oaspeți de-a lui Bone la Slobozia) au tânjit
după o porție de plăcintă „gulangaci”, specifică zonei, în prepararea căreia Adelina
dă clasă (plăcintele ei sunt mult peste produsele sinonime ale patiseriei
giurgiuvene de vis ὰ vis de autogară).
După ce am mulțumit și ne-am luat rămas bun de la sărbătoriți și de la
gazde (domnul Carol și soția sa, doamna Dana), ne-am adunat în microbus și am
făcut o mică plimbare până la Dunăre, unde am oprit chiar în fața sediului
NAVROM Giurgiu de unde ne îmbarcam și noi - pe vremuri – pe motonavele lui
Bonelu (un fel de pelerinaj), după care s-a pus „cap – compas” spre București.
N-a mai avut nimeni nevoie de explicațiiile ghidului. Toți savuram – a
posteriori – minunata zi petrecută împreună.
Ziua următoare, la obișnuitul telefon „de bârfă” de după eveniment, C.D.
(Calypso) îmi spunea: „M-am simțit atât de bine! Tu ai simțit că Adelina și Stănelu
au făcut tot ce au făcut, numai din dragoste pentru noi?” Raison 100% coane!!
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O introducere în

Inteligența Artificială
Sursa : MECANICII’61, Anul 14, # 142, mai 2018 EE

1.

Radu MIHALCEA

Ce este Inteligența artificială

Inteligența artificială (în limba engleza: Artificial Intelligence, prescurtat AI) este
cel mai avansat stadiu de dezvoltare a tehnicilor de programare. In computer
science AI este definita drept studiul ”agenților inteligenți”: un agent inteligent
este orice mașină care înregistrează mediul înconjurător și ia decizii care
maximizează șansa de a atinge țelurile propuse cât mai repede și mai ieftin.
Termenul este aplicat atunci când o mașină imită funcții de cunoaștere proprii
minților omenești, cum ar fi „a învăța” și a „rezolva probleme”.
Inteligența artificială este o noțiune variabilă: dealungul timpului s-a referit la
mașini relative simple, privite dintr-un punct de vedere actual. In urmă cu peste
50 de ani au fost construite mașini unelte care efectuau o succesiune de operații
după un program dat: acestea au fost primele mașini care posedau o inteligență,
încă primitivă față de criteriile care sunt luate în considerare astăzi. Mașinile
unelte automate repetau la nesfârșit o succesiune de operații dar aveau
posibilitatea să înregistreze mediul înconjurător – în cazul acesta piesa de
prelucrat - și să ia decizia dacă prelucrarea trebuie continuată sau nu. În aceiaș
perioadă au fost construite primele benzi de montaj pe care se putau ansambla
automobile diferite: la fiecare loc de muncă era identificat tipul de automobil care
sosise pentru continuarea montajului și pe acesta erau montate piesele
corespunzătoare. În prezent aceste soluții tehnice sunt considerate de mult ca
fiind de rutină, iar adjectivul “inteligent” se aplică de regulă la probleme atât de
complexe încât inteligența umană nu le mai poate cuprinde și rezolva. Un punct
de referința critic a fost depășit în anul 1997 când un computer construit pentru
a juca șah s-a dovedit atât de performant încât a reușit să câștige o partidă jucată
împotriva campionului mondial de atunci, Garry Kasparov. De atunci mașinile
care joacă șah au devenit încă și mai performante și nu mai sunt puse să joace cu
șahiști experimentați ci exclusiv între ele, la un campionat special care permite să
se compare gradul de dezvoltare al AI în diferite întreprinderi.
Computerele folosesc un anumit fel de “inteligență”: ele au primit informații de la
mii de partide de șah jucate mai înainte, le-au prelucrat, au elaborat o strategie și
o tactică individuală propie și au reușit să câștige partidele cu jucători umani.
Desigur că toate aceste activități sunt oarecum “inteligente” și desigur uluitoare
dar această înteligență se bazează pe experiența căpătată în prealabil de oameni și
care a fost pusă la dispoziția computerului. Până aici asemănarea cu
comportamentul și cu inteligența umană este foarte mare dar…în plus omul este
în stare să înceapă o altă activitate, pentru care nu există o experiență din trecut
și pe care omul o poate duce la bun sfârsit, imaginând procedee și activități cu
totul noi. Aceasta este creativitatea care caracterizează activitatea și inteligența
umană…și aici apare marea deosebire față de inteligența artificială: cel puțin la
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actualul stadiu de dezvoltare a AI, aceasta necesită informații despre activitățile
umane din trecut din care AI poate învăța și ulterior poate optimiza rezultatul,
performanța lui depășind performanța unei ființe umane dar numai în acest caz.
Dar aici se poate pune întrebarea dacă această activitate este efectiv inteligență
sau este numai un process de imitare și optimizare a unor procedee deja
existente? Răspunsul la această întrebare este greu de găsit printre altele și
fiindcă însăși definiția inteligenței umane nu este una neechivoca. Discuțiile
despre ce este sau cum poate fi definită și determinată/ măsurată inteligența
umană sunt complexe și durează încă…De aceea în definiția AI se pleacă numai
de la gradul foarte înalt de asimilare de către computer a unei activități care a fost
atribuită mai înainte numai persoanelor fizice, fără a se intra în detalii.
AI se bazează pe metode ale statisticii matematice care permit determinarea
existenței unor dependențe într-un volum foarte mare – de preferat de milioane de evenimente care sunt analizate de un computer. Însăși necesitatea de a stoca
aceste evenimente - inclusiv toți parametrii care le caracterizează - depășește cu
mult capacitatea de memorizare umană. În urma analizei datelor puse la
dispoziție computerul stabilește sau relația între input și output cerută de
cercetător sau una nouă, care nu a fost considerată mai înainte, nu a fost intuită
sau cerută dar a fost descoperită de computer. În acest fel computerul preia una
dintre activitățile esențiale ale inteligenței umane: aceea de a descoperi relații încă
necunoscute înainte. Aceasta duce deja în prezent la accelerarea imensă a
cunoașterii fenomenelor naturale sau sociale: în viitor această accelerare va duce
la noi culmi ale cunoașterii.
2.

Computere pentru folosirea AI

Computerele folosite în AI au o structura complect diferită de cea a computerelor
actuale, în care un program dezvoltat mai înainte de către cercetător este
introdus pentru a se executa o anumită secvență de calcul. Computerele AI
folosesc o structură “neuronală” - asemănătoare structurii creierului omenesc –
tocmai fiindcă se așteaptă ca acestea să performe inteligent, la fel ca și ființele
umane. Această decizie se bazează pe o observație din anul 1954, când s-a
stabilit că transmiterea semnalelor în creer nu are loc analog ci digital iar
prelucrarea informațiilor nu se face prin circuite stabilite pe baza unui program ci
prin transferarea de informații în straturi din ce în ce mai adânci ale creerului.
Cu atingerea stratului neuronal următor crește complexitatea stadiului de
rezolvare a problemei și toate rezultatele sunt păstrate până la găsirea soluției
finale. Abea atunci este reținută variantă procedurală finală, denumită algoritm:
algoritmul este o succesiune de activități – un proces - în computer care duc la
rezultatul dorit. Pentru probleme cu rezolvare cunoscută, algoritmul poate fi și
introdus în computer din exterior sau preluat din arhiva de date a acestuia.
Pentru a putea realiza prelucrarea unui număr așa de mare de date – este vorba
de milioane – computerele care sunt utilizate ca instrumente ale AI sunt dotate
cu sisteme periferice care pot comunica direct cu cercetătorul care le servește:
computerul poate să vadă, să audă, să înțeleagă limbajul uman, să vorbească, să
pipăie, să scrie, să raționeze, să interpreteze, să învețe și să facă recomandări.
Fiecare dintre aceste activități este posibilă fiindcă sistemele folosite pentru
fiecare dintre ele folosesc pe scară largă AI pentru rezolvarea problemelor
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specifice, de exemplu aceea de a formula un material scris pe baza concluziilor
obținute de computer! Este foarte clar că aceste capacități sunt foarte
asemănătoare celor ale unei ființe umane – deci se poate folosi denumirea de
„inteligent” - dar performanța computerului în prelucrarea datelor depășește cu
mult ceea ce poate face un om. Referirea la Artificial Inteligence este perfect
justificată.
Computerul oferit pe piață de firma IBM sub denumirea “Watson” poate absorbi
volumul de informații cuprins în 1 milion de cărți în numai o secundă. Desigur că
informațiile trebuiesc puse la îndemâna computerului întro formă accesibilă
acestuia, ceea ce presupune existența unui asistem periferic adecvat: nu i se
poate cere computerului să întoarcă singur paginile cărților! Limbajele folosite
sunt atât cele tradiționale - cum ar fi Java, Prolog sau C++ - cât și altele
dezvoltate special mai ales de IBM (de exemplu: DeepQA) precum și sistemul
operațional Apache UIMA (Unstructured Information Management Architecture).
Computerul Watson costă 3 milione $ (numai hardware).
În afară de existența computerelor speciale, cantitatea de date aflate la dispoziție
joacă un rol hotărâtor pentru stabilirea unor corelații necunoscute încă: cu cât
pot fi analizate mai multe date, cu atât precizia relațiilor descoperite este mai
mare. Predestinate pentru utilizarea acestei tehnologii sunt marile companii de
comunicare: Facebook, Google (USA), Bandui (China) și multe altele care dispun
de înregistrările convorbirilor și a activității clienților lor. Poliția, serviciile secrete,
serviciile care mențin la zi statistici naționale, laboratoarele de cercetări științifice
cu milioane de experimente sunt alte instituții care au fost deja deschise folosirii
AI. China este deosebit de favorizată în utilizarea AI din cauza populației foarte
mari și a numărului imens de persoane care folosesc servicii digitale. Amazon
folosește de asemeni AI pentru deservirea optimală a celor peste 100.000.000 de
clienți numai în USA.
Este evident că țările cu o populație relativ mică – cum este România – nu se pot
angrena cu succes și singure în dezvoltarea și folosirea AI pe plan intern. Numai
colaborarea intensă a României cu celelalte țări din UE poate asigura
dimensiunea globală care poate duce la folosirea cu succes a AI.
3.

Exemple de folosire a AI

Atât președintele Rusiei, Vladimir Putin, cât și Xi, președintele Chinei și-au
exprimat anul acesta părerea că țara care în 2025 va avea cel mai dezvoltat
stadiu al AI va domina lumea. Ambele țări investesc masiv atât în educația
cadrelor cât și în dezvoltarea computerelor AI. USA nu a anunțat un program
corespunzător, ea bazându-se și în acest domeniu pe dinamica inițiativelor
particulare.
AI este folosit în prezent în supravegherea populației în locurile publice.
Identificarea și urmărirea unei persoane căutate întro mulțime de oameni aflată în
continuă mișcare prin fața mai multor aparate de luat vederi - amplasate la
intersecții, în holuri sau pe stadioane - nu se poate face fără un computer AI.
Serviciile antropologice ale poliției au creeat de mult un set de parametri – care
consideră de exemplu distanța între ochi, lățimea nasului, înălțimea frunții, forma
buzelor și alte câteva – care permit identificarea automată a unei persoane pe
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baza unei fotografii. O dată întrodusă fotografia persoanei căutate, computerul
dotat cu AI analizează cu o viteză uluitoare toate caracteristicile fețelor
persoanelor care trec prin fața camerei de luat vederi, chiar dacă persoana nu
trece cu fața către cameră ci se uită în altă parte: o asemenea performanță nu
poate fi realizată de niciun ofițer de poliție, oricât ar fi el de calificat!
În jurisprudența americană, decizia pe care o ia un judecător se bazează nu pe
texte de lege foarte precise - care există în jurisprudența europeană – ci pe tradiția
deciziilor judecătorești. Avocații părților beligerante trebuie să analizeze cât mai
multe dintre deciziile precedente pentru a putea găsi o soluție care a mai fost
folosită în trecut și care poate fi utilizată acum în sensul dorit de fiecare dintre
clienți. Exista milioane de asemenea decizii, luate de tribunale din întreaga SUA
dealungul celor peste 200 de ani de istorie, care trebuiesc citite, analizate și
interpretate: aceasta nu mai este o activitate pe care un avocat – chiar dacă este
ajutat de o echipă întreagă de specialiști – o poate duce la bun sfârșit întrun
interval de timp limitat. Un computer dotat cu algoritmul respectiv rezolva
această problemă – pentru fiecare caz în parte - în decurs de numai câteva
minute și oferă un referat scris al soluției propuse.
La festivitatea de deschidere a recentelor Jocuri Olimpice au fost prezentate pe
cerul de deasupra stadionului două imagini formate de un grup de drone
minuscule, dotate cu câte o lampă electrică: una dintre imagini erau cercurile
olimpice, cealalta imagine era a unui atlet în concurs…Dronele au comunicat tot
timpul între ele – pentru a putea menține forma figurii pe care o executau – și au
fost conduse de un computer AI aflat în stadion – pentru a-și lua zborul întrun
mod ordonat, a forma figurile cerute și pentru a se retrage la locul de plecare.
Dacă așa ceva este deja acum posibil…până la folosirea AI în scopuri militare nu
mai este decât un mic pas…Deja există soluții ca atacul liniilor dușmane să nu
mai aibă loc pe câmp și să nu mai fie efectuat de către soldații care fug spre
dușmani ci în aer, prin lansarea unui nor de drone minuscule: încap în palmă.
Fiecare dintre ele este dotată cu un sistem GPS, comunică tot timpul cu
computerul central și transmit acestuia imaginile luate de o camera de luat vederi
miniaturizată. Computerul analizează imaginile transmise și dacă identifică un
soldat dușman, dă ordin unei drone să-l atace și să-l distrugă prin explozia unei
mici cantități de explozibil aflată la bordul ei. O asemenea armă de atac nu poate
fi identificată și oprită atât din cauza dimensiunilor ei mici, care scapă oricărui
radar, cât și datorită numărului lor: chiar dacă câteva drone sunt doborâte,
numărul lor face ca cel puțin câteva să atingă orice țintă dorită. Până și decizia
de a ataca o țintă poate fi lăsată computerului…dar aici apar probleme etice și de
responsabilitate care sunt încă în discuție în prezent.
Deja trupele rusești aflate în Siria au fost atacate în luna ianuarie ac. de un grup
de 13 drone dezvoltate din avioane de jucărie, fiecare dotat cu câte 3 grenade.
Explozia acestora a dus la pierderi însemnate dar mai ales surpriza unei
asemenea acțiuni – pentru care încă nu s-a conceput nici-un system de apărare –
a fost imensă.
În domeniul medical se poate folosi AI după înregistrarea tuturor bolnavilor care
au suferit de o anumită boală. Dacă se mai îmbolnăvește cineva de aceiaș boală,
toate datele medicale personale - și mai ales compoziția sângelui – pot fi transmise
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unui computer AI, care analizează fulgerător experiența acumulată și comunică în
scris dozele optimale, recomandate pentru pacientul respectiv. Niciun medic
contemporan nu poate face aceasta: medicul recomandă numai doza prescrisă în
instrucțiuni, care însă pentru un anumit pacient poate să fie sau prea mare sau
prea mică.
Avantajele pe care le oferă o analiză efectuată cu ajutorul AI sunt atât de mari
încât întreprinderi din cele mai diferite branșe creează secții de computere AI
pentru a determina noi căi pentru a deservi mai bine clienții, pentru a studia
comportamentul salariaților, pentru a determina cantitatea optimală de mărfuri
în stoc, pentru a determina traseul optimal al camioanelor care transportă
mărfuri pe șoselele din USA și în multe alte privințe. Folosirea AI cunoaște o
dezvoltare explozivă.
4.

Singularitate

Drept “singularitate” este denumită situația care poate apărea în viitor în care
mașinile pot deveni atât de inteligente încât se vor putea atât reproduce cât și
dezvolta singure, ajungând la un înalt nivel al inteligenței cu o dinamică propie.
Eventual acestea nu vor mai necesita prezența oamenilor. Mașinile super
inteligente ar putea prelua conducerea societății, ar neglija oamenii sau chiar i-ar
subordona, i-ar ignora sau chiar i-ar distruge. Fenomenul ar putea apărea în
jurul anului 2045.
Aceste prevederi cu caracter științifico-fantastic sunt analizate de mulți filozofi în
diferite variante, iar ingineri cu practică îndelungată înclină uneori să le discute.
În 1993 a apărut chiar o carte cu titlul “The comming tehnological singularity:
how to survive the post human era” (Viitoarea singularitate tehnologică: cum să
supraviețuiești în era post umană).
Fără a intra aici în amănuntele acestei discuții trebuie menționată tendința
absolut umană spre misticism: omenirea așteaptă de peste 2000 de ani izbăvirea
din partea celui pe care-l numesc Hristos. Cu toate că discuția despre
singularitate are acelaș caracter, este de presupus că omenirea va fi în stare să
dezvolte și că adopte mijloace de siguranță care să limiteze și să impiedice o
încercare a unor mașini – chiar superinteligente – de a prelua conducerea în lume
și de a subjuga rasa umană.
5.

Încheiere

Aceasta a fost o scurtă introducere în AI. Dacă va prezenta interes, o continuare a
acesteia care să cuprindă detalii despre machine learning, statistică, construcția
algoritmilor și alte probleme interesante poate fi pusă la dispoziție.
NR. Stimaţi colegi, iată că putem profita de o oportunitate conjuncturală care ne
permite să facem “cunoştiinţă” cu AI tocmai în timp ce robotul SOFIA, căruia I s-a
acordat cetăţenie UMANĂ, este prezentat în premieră absolută la o
televiziune…..din ROMÂNIA !!! Unde I se ia un interviu !!!!
Din acest motiv, sper să se bucure de interes şi apreciere imaginile care urmează !
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Omagiu filmului românesc
Radu MIHALCEA
În luna aprilei s-a desfășurat la Chicago prima ediție a Romanian Film Festival,
organizat de Asociatia Iuris Civilis în parteneriat cu Institutul Cultural Roman și
cu Școala Natională de Studii Politice și Administrative – toate din București - cu
concursul Consulatului General al României la Chicago. Firma Pintadera Film Srl
a participat în calitate de sponsor. Festivalul a fost coordonat de dr. Loredana
Radu, director al Departamentului de Comunicare din cadrul SNSPA ajutată de
Ana Pupăză (SNSPA). Coordonarea delegației române a fost asigurată de DianaRamona Gavra (Pintadera Film); din partea Consulatului General al României la
Chicago domnul Florea-Tiberiu Trifan, Consul General, a salutat atât pe artiști
cât și pe spectatorii din Chicago și a subliniat importanța continuării acestei
manifestări artistice în anii ce vin.
Au fost prezentate 10 filme din producția anilor 2016 și 2017 care au ilustrat cu
succes nivelul foarte ridicat al cinematografiei românești contemporane: în total
filmele au recoltat 17 premii GOPO (Premiile Gopo sunt oferite anual de Asociația
pentru Promovarea Filmului Românesc pentru cele mai importante realizări
cinematografice naționale din cursul anului precedent.) și alte 15 premii după ce
au fost prezentate la 12 concursuri internaționale. Presa de specialitate
cinematografică internațională a menționat încă din 2016 că “Romania continues
an unlikely cinematic domination at Cannes…”. Aici este de menționat mai ales
filmul Aferim, care a recoltat majoritatea premiilor enumerate mai sus.
Spectatorii din România au remarcat deja saltul calitativ făcut de cinematografia
românească:
ponderea
filmelor
românești
în
totalul
reprezentațiilor
cinematografice este încă mică dar a crescut de la 1.9% în 2015 la 3.4% în 2016
(date statistice pentru 2017 încă nu sunt disponibile) iar încasările la unele filme
de succes (de exemplu Două lozuri) depășesc confortabil cheltuielile (534.000
Euro față de cca. 30.000 Euro pentru acest film, conform statisticilor oficiale din
România). Și celelalte filme au avut încasări remarcabile ceea ce permite speranța
că industria cinematografică română începe să devină atractivă pentru investori:
aceasta va permite ca volumul mare de cheltuieli în perioada realizării filmelor să
poată să fie finanțat individual, nu numai prin colaborarea cu firma de străine
sau cu sprijinul Uniunii Europene. Organizarea unor următoare ediții ale acestui
festival la Chicago va contribui la îmbunătățirea situației financiare și la ridicarea
nivelului calitativ al cinematografiei românești.
Spectatorii români din Chicago au fost în mare parte surprinși de înaltul nivel
calitativ al filmelor, așa ca participarea în primele două zile – care au fost și zile de
lucru – a fost numai moderată. În ultima zi sala de spectacole a fost însă plină iar
interesul spectatorilor s-a manifestat din plin prin participarea la discuțiile cu
actorii veniți din România. Facilitarea contactului personal cu artiști români de
mare talent a contribuit mult la popularizarea filmului românesc ca un brand de
calitate. Organizatorii s-au văzut stimulați să continue acesta frumoasă inițiativă
și să-și propună permanentizarea festivalului în ritm anual.
Dintre filmele prezentate șapte au fost de lung metraj (6,9 pe Scara Richter,
Aferim, Câinii, Afaceri Estice, The Fixer, Written Unwritten și Două Bilete de
Loterie), unul a fost un documentar artistic (Muzeon) iar două au fost
documentare privind viața și creația unor artiști din România (Clay Watching și
Shindy Music). În pauzele dintre filme au avut loc discuții cu artiști sau
realizatori ale filmelor cum ar fi Mihaela Sarbu și Ciprian Tudor (Aferim),
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Constantin Pușcașu (Afaceri Estice), Alexandru Papadopol (Două lozuri), Bogdan
Mirică (Câinii) și Hadrian Gavriluțiu (Clay Watching).
Cel mai impresionant dintre filmele prezentate a fost Aferim (expresia din limba
turcă se poate traduce prin o treabă bine făcută!) al regizorului Radu Jude: el a
scris și scenariul, pe care l-a supus – înainte de filmare – unei analize critice din
partea a 20 de istorici români. Aceasta a făcut ca veridicitatea istorică a filmului
să fie foarte apropiată de ceea ce se presupune astăzi că a fost viața pe teritoriul
valah la începutul secolului XVIII. Filmul capătă astfel și un caracter documentar,
foarte important pentru români, ale căror cunoștințe de istorie sunt limitate de
obicei la faptele de vitejie ale lui Mihai Viteazul sau ale lui Ștefan cel Mare. De
data aceasta sarcina atribuită personajului principal străjerul Constandin
(Teodor Corban) – aceea de a-l găsi și a-l aduce acasă pe țiganul fugit Carfin
Pandolean (Toma Cuzin), cel care a avut și o afacere sentimentală cu soția
boerului, Sultana (Mihaela Sârbu) – dă ocazia regizorului să prezinte multiple
aspecte ale vieții românești din acea vreme, să filmeze pieisaje, locuințe și localități
și să documenteze astfel atât condițiile cât și obiceiurile vieții cotidiane din acea
vreme. Filmul alb-negru este foarte bine făcut iar rolul – foarte scurt - al Mihaelei
Sârbu impresionează prin delicatețea jocului și drama arătată de aceasta în rolul
Sultana.
Comedia Două Lozuri a fost regizat de Paul Negoescu: el a scris și scenariul,
folosind o idee de Ion Luca Caragiale. Filmul a fost realizat cu mijloace simple
dar adecvate țelului și a ilustrat viața și speranțele cotidiene ale românilor
contemporani, rămași în afara mutațiilor economice majore. Filmul povestește cu
mult haz istorioara simplă a trei bărbați care au jucat la loto dar au pierdut lozul
câștigător în condiții dramatice. Ei participă la tragerea următoare, la care reușesc
să câștige un premiu ceva mai mic. Pe baza acestei tematici, regizorul construiește
un film plăcut, cu mult humor simplu dar care merge la inimă și care atrage
spectatorii în sală: filmul deține recordul încasărilor filmelor românești în 2016.
Am avut plăcerea de a cunoaște pe Alexandru Papadopol, unul dintre cei trei
artiști care duc greul filmului și care este și unul dintre producători. În plină
maturitate artistică, el ne-a zâmbit cu un farmec cuceritor, deschis, puțin timid,
curios să afle impresia pe care o lasă prezența lui întro metropolă americană. Lam asigurat că impresia este una dintre cele mai bune, că îi întrevedem o carieră
plină de succese bazată pe talentul lui și pe sensibilitatea de care dă dovadă și pe
care o poate pune în valoare cu măestrie. A fost o convorbire scurtă dar foarte
plăcută care a trezit în sufletul participanților din Chicago nostalgia pentru acea
delicatețe înăscută, propie numai românului, așa cum au cunoscut-o și au
aprecit-o în urmă cu decenii.
Tot o comedie este și filmul Afaceri Estice al lui Igor Cobileanski. De data aceasta
acțiunea are loc în Republica Moldova și ilustrează plin de umor încercarea –
până la urmă încununată de succes – a unor moldoveni să înjghebe “o afacere
sigură”. Ei cumpără engros potcoave de cai de la o firmă străină și le vând unui
entreprenor care speră că le va putea prelucra mai departe și transforma în lame
de ras...Din diferența de preț și de cantitate de material pentru fiecare obiect finit
acesta din urmă este sigur că va face o mare afacere...Din păcate “poanta”
filmului este una tehnică și nu este prezentată spectatorului, care rămâne uluit
de simplicitatea și de genialitatea soluției: oțelul din care se fac potcoavele este
unul obișnuit (are denumirea tehnică St50) în timp ce oțelul pentru lame de ras
este unul special, inoxodabil, înalt aliat și care trebuie călit întro baie de săruri la
350oC pentru a căpăta o structură martensitică care-i menține atât elasticitatea
cât și duritatea necesară lamei de ras. Transformarea unui oțel în celălalt nu este
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posibilă așa că entreprenorul va avea o mare supriză - și un eșec total - când va
încerca să producă lamele sale de ras...Oricum, moldovenii întreprinzători au
realizat o „afacere” iar peripețiile prin care trec până s-o finalizeze permite
regizorului să ilustreze plin de humor atât dulcea, nostalgica mentalitatea
moldovenească cât și spiritul de inventivitate de care trebuie să dea dovadă
pentru a trece de obstacolele – cele mai năstrușnice și neimaginabile pentru un
spectator american - care le ies mereu în cale. Eroii filmului duc o luptă tacită,
fără fapte de eroism, fără să se plângă, fără să dispere – fiindcă nici nu au o altă
soluție pentru problemele vieții zilnice – iar această luptă este ilustrată atât de
veridic încât corespunde total celor observate de mine de câte ori am vizitat
Chișinăul în ultimii 15 ani. A fost o mare plăcere să văd acest film.
Unul dintre cei doi eroi principali este jucat de actorul ieșean Constantin Pușcașu,
venit și dânsul la Chicago. Am avut plăcerea să identificăm o personalitate
sensibilă, plină de umorul potolit tipic locuitorilor din Nordul Moldovei, cu mult
haz și cu o liniște interioară care l-a făcut să fie un interlocutor foarte plăcut.
O altă comedie interesantă este 6,9 pe Scara Richter: brodată în jurul temerii
fiecărui locuitor al Bucureștiului de un cutremur devastator, acțiunea greu
imaginabilă în viața reală permite regizorului să ilustreze cu o notă de humor
aspecte ale vieții contemporane românești. Este un film ușor, distractiv, creat
pentru a încânta spectatorul venit să petreacă două ore amuzante.
Filmul Câinii este o dramă realizată cu o uluitoare economie de mijloace, care
accentuează caracterul lui dramatic până la neverosimil. Dialogurile sunt reduse
la un minim, interacțiunile dintre artiști sunt și ele minimizate și totuși mesajul
direct al filmului – duritatea extremă (dusă atât de departe încât se ajunge la
omoruri absolut fără niciun rost) a unei anumite clase sociale existente – probabil
- la marginea societății românești – este redat perfect. La sfârșit spectatorul
rămâne paralizat, șocat și incapabil să prelucreze mental ce a văzut pe ecran:
până și polițistul însărcinat cu ordinea în localitate comite o crimă! Filmul merită
văzut tocmai pentru singularitatea situației prezentate. Dialogul cu regizorul
Bogdan Mirică a dezvăluit un suflet sensibil, poate influențat de realități similare
celor prezentate pe ecran, dar matur, în stare să discearnă între fapte și caractere
și capabil să concretizeze un film dramatic întro atmosferă stresantă.
Filmul The Fixer este mai curând un reportaj despre ...un reportaj, despre
încercările unui team francez de a face un reportaj despre o tânără româncă
prinsă în Franța în timp ce facea prostituție și care fusese repatriată de curând.
Tema ar oferi material pentru un excelent film documentar – sau artistic – despre
problemele psihologice ale unei asemenea teenager care nu știe de ce face, nu știe
altceva și nici nu-și pune problema existenței unei altfel de vieți. În câteva scene
disparate este ilustrat cu mult succes și cu multă sensibilitate vidul sentimental
și concepțional în care a crescut această fată și care a dus la aventura ei
pariziană. Aceste scene trec însă repede, nu se insistă asupra lor iar o analiză
temeinică a cauzelor și eventual a remediilor nu este făcută. În locul fetei,
reporterul român care facilitează interviul este tratat drept eroul principal și
aceasta scade imens din posibila valoare informativă și educativă a filmului.
Clay Watching și Shindy Music sunt două filme de scurt metraj cu caracter
documentar: primul ilustrează olăria întrun sat din Muntenia, al doilea prezintă
eforturile rromilor din nordul Moldovei de a cultiva tradiția lor muzicală și de a-i
asigura continuitatea dealungul generațiilor. Ambele filme sunt interesante
pentru caracterul lor documentar: ale dezvăluie aspecte ale vieții contemporane
necunoscute orășanului care merge la cinematograf.
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Filmul Muzeon prezintă opera artistului Ștefan Râmniceanu, sculptor, pictor și
tocmai... artist, adunată întrun muzeu creat de dânsul. Probabil foarte puțin
cunoscut publicului larg, filmul aduce o contribuție hotărâtoare la cunoașterea
acestui artist român.
Se poate spune că primul Romanian Film Festival de la Chicago a fost o mare
reușită prin faptul că “a spart gheța“ și poate și scepticismul existent printre
românii din Chicago, prezentând creații de mare valoare artistică la un nivel
internațional. Dorim cinematografiei române să evolueze mai departe în acest
sens și asigurăm colectivul care a contribuit la reușita festivalului că românii din
Chicago așteaptă cu nerăbdare ediția următoare!

Actrița Mihaela Sârbu
Imagine din filmul Două Lozuri: Lozul căștigător a fost lipit pe un frigider…așa că
fericiții câștigători trebuie să transporte frigiderul la oficiul Lotto!
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Roman foileton

Nu te lăsa !
Episodul 3
Sursa: MECANICII’61, Anul 14, # 142, mai 2018 EE

Artemiu VANCA

Au început vizita cu secţia Mecanică 1, sau Mecanică Uşoară, cum i se mai
spunea. De cum a păşit în hală, pe Cornel l-a izbit mirosul cunoscut de şpan şi
zumzetul maşinilor unelte, întrerupt din când în când de huruitul podurilor
rulante. I-a atras atenţia şi o lozincă mare, montată pe unul din pereţi, pe care
scria: „Trăiască Partidul Muncitoresc Român!” Fără aşa ceva, nu se putea!
Aplecaţi deasupra strungurilor, maşinilor de frezat, rabotat, găurit, rectificat etc.,
cei al căror partid era la putere, îşi vedeau de treabă. Câţiva, puţini, circulau pe
aleile dintre maşini sau pe aleea principală, din mijlocul halei, încrucişându-se
cu autocarele care transportau materiale sau piese finite.
- Aici am lucrat şi eu ca strungar, a ţinut să-l informeze colegul lui.
O muncitoare tânără şi fâşneaţă, aflată printre cei de pe alee, l-a luat în primire
pe Caragea.
- Bine aţi venit pe la noi, tovarăşe inginer! Cu treabă, sau după vreo gagică?
- Te căutam pe tine, i-a răspuns el, vizibil deranjat de felul în care a fost acostat
de femeie.
- De ce? l-a întrebat imediat aceasta.
- Ca să-ţi spun că eşti o proastă.
- Cine zice, ăla e! i-a întors-o femeia şi şi-a văzut de drum.
Cornel s-a uitat la el întrebător, iar acesta i-a dat următoarea explicaţie:
- Face parte dintre curvele recrutate de uzină din Obor, ca să devină muncitoare
aici. Am fost coleg cu ea un an de zile. Ne-am ciondănit tot timpul.
- Cum o cheamă? a vrut să ştie Cornel.
- Mimi.
A fost prima reprezentantă a „clasei muncitoare” cu care a făcut cunoştinţă
Cornel.
- În hala aceasta se montau locomotivele cu abur. Vino să-ţi arăt ceva, l-a invitat
Caragea.
L-a dus lângă un stâlp din mijlocul halei pe care era o plăcuţă cu următorul
înscris:
20 DECEMBRIE 1921
S-A LIVRAT PRIMA LOCOMOTIVĂ.
30 NOIEMBRIE 1933
S-A LIVRAT A 100-A LOCOMOTIVĂ CONSTRUITĂ ÎN ACEASTĂ FABRICĂ.
- Se zice că ambele evenimente au fost sărbătorite de întreg colectivul uzinei, în
frunte cu Patronul, i-a spus Caragea. Papa mi-a arătat, pe şest, două fotografii de
la cele două evenimente. În cea din 1933, apare tot personalul uzinei. Mă mir
cum de a fost posibil să se facă o asemenea fotografie cu tehnica de pe vremea
aceea! Mi-a mai spus că prima locomotivă fost boteză „Regele Mihai”, i-a şoptit el
la ureche lui Cornel, şi că la livrarea ei au participat Regele Mihai, Regina Maria,
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Regina Marioara a Iugoslaviei, principele Nicolae, arhiducesa Ileana. A fost un
mare eveniment! Să nu spui la nimeni!
Cornel a fost impresionat de înşiruirea aceea de nume interzise, dar mai ales de
emoţia cu care Caragea i-a transmis această informaţie. Nu ştia ce să creadă
despre el, nu ştia unde să-l pună, dar, aşa dintr-o dată, cel de care abia se luase
femeia aceea şi în momentul acela n-a avut o părere prea bună despre el, a
crescut în ochii lui.
Pe câteva dintre maşinile unelte din secţie, era câte un steguleţ roşu, pe care
scria „Fruntaş în producţie”.
Ăştia îşi depăşesc constant norma zilnică de producţie. Meritul e cincizeci
la sută al nostru, al normatorilor, l-a informat Caragea.
Cum adică?
Simplu. Negociem cu secţia nişte norme care să poată fi depăşite.
Mecanica 2, sau Mecanică Grea, a două secţie pe care au vizitat-o, cădea din
punct de vedere al normării tot în sarcina celor de la compartimentul lor. Acolo se
prelucrau piesele mari. Maşinile unelte erau şi ele mari: strunguri carusel,
maşini de frezat şi alezat orizontale, raboteze, morteze ş.a. Huruitul era zgomotul
care le acoperea pe toate celelalte. Dacă ar fi să facem o comparaţie din punct de
vedere a registrului sonor dominant, Mecanica 1 era un stup de albine, iar
Mecanica 2 unul de bondari, dacă ar exista aşa ceva. Lângă maşini erau numai
bărbaţi, oameni mai în vârstă, afişând toţi figuri importante, conştienţi că fac ce
vreau ei cu aceste măgăoaie. Caragea a încercat să intre în vorbă cu unul burtos,
care privea pasiv la o carcasă mare din fontă învârtită la turaţie mică de caruselul
lui, în timp ce un cuţit muşca din ea un şpan sfărmicios.
- Să trăieşti, nea Petrică! Merge treaba, merge?
Nea Petrică, a întors capul spre el, l-a privit parcă scârbit, a mormăit ceva
neinteligibil, după care a revenit în vechea poziţie şi şi-a văzut de treabă.
Caragea a înghiţit în sec. Au plecat mai departe, dar se vedea că era tot cu gândul
l-a postura neplăcută în care l-a pus grăsunul în faţa colegului său. Într-adevăr,
„acţiunile Caragea” au scăzut din nou la bursa încrederii lui Cornel, la fel cum
fluctuează
orice cotaţie, la orice bursă, atunci când perioadele de criză
alternează cu cele de prosperitate.
- Sunt prost eu, că-i bag în seamă. O să să-mi mai ceară el să-i majorez câte o
normă şi o să se aleagă cu „asta”, a zis el, înciudat, în timp ce-i arăta lui Cornel
degetul mare de la mâna dreaptă introdus printre arătător şi cel mijlociu. E
supărat pe mine pentru că ultima oară când a venit să-mi ceară să-i măresc o
normă, care era şi aşa mai mare decât ar fi trebuit să fie, l-am trimis la plimbare.
Scârba dracului! Stă lângă măgăoaia aia, cu burduhanul plin de căcat, nu face
mare lucru şi ia o mulţime de bani.
Cornel şi-a dat seama, şi din acest incident, că normatorii sunt persoane
importante. O demonstra asta şi atenţia ce i se da lui Caragea de către cei cu care
a venit în contact în timpul vizitei lor şi pe care i i-a prezentat şi lui. Au fost
destul de mulţi, discuţiile cu ei i-au luat oarece timp, dar i-a rămas suficient ca
să-i arate noului său coleg maşinile, să i le descrie în mare şi să-i precizeze ce fel
de piese ajung acolo şi pentru ce fel de operaţii. S-a dovedit a fi un meseriaş
priceput şi un bun pedagog. „Iată pentru ce am fost dat pe mâna lui!”, şi-a zis
ucenicul, şi „acţiunile Caragea” au înregistrat din nou o creştere.
Cea de a doua zi şi-au planificat s-o consacre vizitării Secţiei de Motoare. Înainte
de-a merge „pe teren”, Papa i-a cerut lui Caragea să-i arate lui Cornel din ce e
făcut un motor. Pe vremea aceea, în uzină se fabricau motoare Diesel de 120 CP
şi 190 CP. Caragea a luat dintr-un raft mapa motorului de 120 CP, a scos din ea
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planşa cu desenul de ansamblu şi l-a desfăcut pe birou şi
s-a adresat
„ucenicului”, cu un zâmbet ironic, convins în sinea lui că băiatul nu va pricepe
mare lucru din desen, aşa cum n-a priceput nici el când l-a văzut prima oară.
Într-adevăr, pentru un necunoscător, el arăta asemenea unui perete plin cu
hieroglife egiptene!
- Ia spune-mi, ce vezi aici?
Cornel nu numai că iubea motoarele, dar ştia şi ceva despre ele. A început să
examineze pe îndelete planşa. Papa şi ceilalţi colegi şi-au întrerupt lucrul, curioşi
să vadă dacă Puştiul, cum începuseră să-i zică, va vedea ceva.
- E o secţiune longitudinală printr-un motor în linie, cu şase cilindri. La fiecare
cilindru, disting pistonul, biela, arborele cotit, cilindrul, chiulasa a mai spus el,
punând degetul pe piesele denumite până atunci.
Papa nu l-a lăsat să continue.
- Bravo, Puştiule! s-a grăbit el să-l felicite. Credeam că o să-ţi prinzi urechile în
acest desen complicat. Când acolo, tu te pricepi şi la desen şi la motoare! Desenul
îl vei fi învăţat în şcoală, dar motoarele unde le-ai învăţat? Mi-ai spus că ai
terminat o secţie de scule şi dispozitive!
- La un curs de aviaţie pe care l-am făcut în paralel cu şcoala. De atunci au
început să-mi placă.
Şi ceilalţi au fost surprinşi şi îl priveau pe Cornel cu simpatie, mai puţin Fulga,
care se simţea ca totdeauna dator să facă opinie separată.
- Mai are rost să continui? şi-a întrebat Caragea şeful, mirat şi el de „priceperea”
lui Cornel.
- Dacă ai început, mergi până la capăt, că n-are de unde şti el, în amănunt, cum
e alcătuit motorul nostru.
Prezentarea motorului a continuat şi a durat ceva mai mult de o oră, pentru că
Puştiul a pus mai multe întrebări, la care au ţinut să-i răspundă, când Caragea,
când un alt coleg. Imediat ce-au terminat au luat drumul spre Secţia de Motoare.
După plecarea lor, au început comentariile între cei rămaşi:
- Se pare că Puştiul ştie ceva carte, a început discuţia Lazăr. Îi mai bun decât era
Grecul – aşa îl porecleau ei pe Caragea - când a venit el aici. Îmi amintesc că
atunci habar n-avea de motoare.
- Ştie carte, i-a confirmat Papa. A făcut şi o lucrare bună.
- Şi Grecul a devenit, până la urmă, doctor în motoare, a ţinut Ilie să-i precizeze
asta lui Lazăr. Cum de n-a intrat Puştiul l-a facultate?!
- L-am întrebat şi eu. Mi-a zis doar: „Aşa a fost să fie!”. Nu ştiu care ar putea fi
cauza! i-a răspuns Papa.
- Să mai încerce odată, a fost de părere Constantin, altfel riscă să fie recrutat.
- N-are voie. Trei ani de zile n-are voie. Să meargă la armată! Cătănia nu i-a
stricat nimănui, iar apoi, de ce ar trebui să se facă neapărat inginer? a intervenit
Fulga, care nu putea fi aproape niciodată de acord cu ceilalţi.
- Nu le-a stricat celor neinstruiţi, celor veniţi de la ţară, a fost de părere Lazăr. Pe
unul ca el îl poate tâmpi. Ar putea da admitere la fără frecvenţă.
- Asta cred că-i soluţia! Sunt de aceeaşi părere cu tine. Trebuie să încercăm să-l
lămurim pe Puşti, a conchis Papa.
Pe alea dintre pavilionul administrativ şi hale, cei doi s-au încrucişat cu o femeie
tânără, înaltă, subţire şi frumoasă, îmbrăcată într-un halat alb. Caragea a
salutat-o:
Sărut mâna, domnişoară!
Bună ziua! i-a răspuns fata, şi şi-a văzut de drum.
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După ce a trecut de ei, Caragea a întors capul după ea ca s-o admire şi din
spate, apoi l-a întrebat pe Cornel:
- Îţi place tipa?
- Frumoasă femeie! Puţin cam încruntată. E doctoriţă?
- Doar asistentă medicală, la dispensarul nostru. În uzină i se spune Greta
Garbo, pentru că seamănă cu ea. Şeful ei de la dispensar, un doctor în vârstă, îi
zice Ninocica. Papa ne-a explicat că-i vorba de o rusoaică, foarte sobră şi
serioasă, un personaj de film interpretat de actriţa cu care se zice că seamănă.
Filmul a rulat la cinematografele noastre înainte de război. Toţi bărbaţii din
uzină îi fac curte, dar ea s-a lipit de un activist de partid de aici, mai mic ca
statură, îndesat şi de două ori mai în vârstă decât ea. Arată împreună precum o
gazelă alături de un hipopotam.
- Ce-o fi determinat-o s-o facă?
- Interesul. Ce altceva ar fi putut determina o zână să se însoţească cu un
broscoi? Ea provine dintr-o familie burgheză şi vrea să-şi dreagă dosarul.
- O să i-l strice pe al lui.
- Aşa e, dar tâmpitul nu-şi dă seama.
- Cum o cheamă?
- Flavia. E bozgoriţă de-a ta.
- Dar pe el?
- Chilman. Trebuie că-i evreu, ca aproape toţi ceilalţi activişti. Ei au fost primii
care s-au repezit la ciolan şi acum nu mai încap alţii de ei.
(va urma)
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EXCURSIE ÎN CHINA. PASTILA (I)
Artemiu VANCA
1. China
Este o ţară mare, cu suprafaţa de 9.600.000 km pătraţi (România are o suprafaţă de 238.397
km pătraţi) şi o populaţie de 1.380.000.000 de locuitori (România, conform recensământului din
2011, are 20.121.641 locuitori). Este o ţară uimitoare atât prin ce a fost în trecut, cât şi prin ce este
azi.
Am făcut o excursie de opt zile în China, vizitând oraşele Beijing, Suzhou,Wuzhen,
Hangzhou şi Şhanghai. La dus, am zburat cu Compania Turkish Airlins, pe itinerariul Bucureşti –
Istambul – Beijing, pe o rută sud asiatică, la o înălţime de 10.000 m, o viteză de 800 km/h, iar
zborul a durat, în total, 10 ore. La întoarcere, am zburat cu Compania KLM, pe itinerariul Shanghai
– Amsterdam – Bucureşti, la aceeaşi parametri ca şi la dus, iar zborul a durat 13 ore. Nota 10 pentru
compania turcă şi 9 pentru cea olandeză, pentru serviciile oferite la bord.
2. Istoria Chinei
China a re o istorie veche de peste 4000 de ani. La conducerea Chinei s-au perindat o mulţime
de împăraţi, făcând parte din 12 dinastii, prima, Xia, ( 2200-1700 î.Hr.), ultimele trei: Yuan (12791368 d.Hr.), Ming (1368- 1644 d.Hr.) ţi Qing (1644 – 1911 d.Hr.). În 1911 monarhia fost abolită şi
a luat naştere Republica Chineză, iar în 1949 a luat naştere Republica Populară Chineză, condusă
de comunişti, care este forma de guvernare actuală a ţării.
Am vizitat câteva obiective legate de istoria Chinei, cu care o să încep relatarea celor văzute
în excursie, în ordinea vechimii lor. Prezentările vor fi foarte scurte, iar pozele selectate din cele
aproximativ 2000 făcute pe parcursul întregii excursii, toate făcute de mine sau cu aparatul meu
fotografic, nu vor depăşi ca număr 10-15 poziţii.
2.1 Marele Zid Chinezesc
Are o lungime de 6.700 km, o înălţime de 7-8 metri, o lăţime de 4-5 metri şi este construit din
materiale locale: piatră, cărămidă, lemn, pământ bătut. Construcţia lui a început în anul 221 î.Hr. şi
s-a terminat în anul 1368 d.Hr.. A durat deci, 1589 de ani. Scopul lui a fost să apere China de
invazia popoarelor din nordul teritoriului ei, în special de mongoli. Cu tot efortul extraordinar
depus de chinezi şi a cheltuielilor foarte mari, mongolii au trecut zidul în anul 1279, au ocupat
China şi au instaurat o dinastie (Yuan) care a durat 89 de ani.
Am vizitat secţiunea Juyongguan a zidului, aflată la 30 km de Beijing. Este un segment de
câţiva zeci de kilometri, aflat în spatele zidului principal, cu scopul de-a apăra trecerea prin pasul cu
acelaşi nume, de-a lungul unui râu, în eventualitatea că zidul principal ar fi fost depăşit de
invadatori. Conţine un fort spaţios, apărat de ariergarda chineză.
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Fortul şi zidul din partea sa stângă. Noi am urcat pe cel din dreapta.

Înainte de începere căţărării pe cele 360 de trepte care ne-au dus pe zid, unele dintre ele înalte de 30
cm, înarmat cu un baston chinezesc, cumpărat din Bucureşti.

Iau startul, în ciuda unei gonartroze, care mă supăra, şi a supraponderabilităţii şi a celor 81 de ani
împliniţi. Mao Ze Dun a spus că fiecare chinez este dator, cel puţin odată în viaţă, să pună piciorul
pe zid. Părerea mea este că şi orice turist care ajunge în China este dator să o facă.
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Urcând pas cu pas, aşa cum ne-a învăţat preşedintele nostru

Pauzele lungi şi dese, cheia marilor succese.

Abia mai răsuflu, dar am puterea să zâmbesc
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Pe zid, savurându-mi victoria. Am fost aplaudat de câţiva chinezii, car mi-au apreciat efortul.

Ana, fotoreporterul meu de 77 de ani, a ajuns şi ea pe zid. A fost rândul meu s-o fotografiez.
Poză de grup. Doar câţiva ne-am căţărat pe zid
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.

Ne îmbarcăm în autocar pentru întoarcerea la Beijing.
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Curtoazia Riri POP
Sursa : MECANICII’61, Anul 14, # 142, mai 2018 EE,

Internet
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ANUNȚ FOARTE IMPORTANT
Întâlnirea omagială de 57 de ani de la terminarea facultății, întâlnire
convocată în anul Centenarului Marii Uniri de la 1918, va avea loc la data de:
14 iulie 2018
conform următorului program:
930 – Adunarea colegilor în amfiteatrul LA din str. Polizu, pentru strigarea
catalogului și scurte alocuțiuni;
1230 – Slujba pentru cei plecați dintre noi și Te Deum pentru cei prezenți;
1400 –Masă festivă la restaurantul „KOS” (Calea Victoriei 163), fost
„Mărul de aur”.
OPȚIONAL
Pentru 15 – 17 iulie se organizează un pelerinaj la Cetatea Alba Iulia, care
are efectiv loc luni 16 iulie; seara masă festivă.
Pentru că nu a fost posibil a se găsi un consens pentru transport (preț,
confort etc.), cine ține să fim împreună la acest pelerinaj (cazarea pentru două
nopți asigurată de organizatori contra unei participații de 180 lei/persoană),
doritorii au posibilitatea de a opta fie pentru transport cu mașina personală, fie
pentru transport cu trenul (durata călătoriei aqproximativ 12 ore dus, idem
întors; cost pentru pensionari: 100 lei/persoană dus întors).
Opțiunile pentru participarea la întâlnirea din 14 iulie 2018 și pentru
pelerinajul de la Alba Iulia, trebuiesc anunțate imediat (pentru rezervări, bilete de
tren etc.).
Vă rugăm sprijiniți organizatorii anunțând opțiunile voastre la secretariatul
Comitetului de Organizare: Rodica Nicolescu telefon: 0216103744, 0766535311;
Nina Olaru telefon: 0212207011, 0743901005.
Consiliul Asociaţiei “Promoţia’61 a Facultăţii MECANICĂ”
Institutul Politehnic Bucureşti
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