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Coca şi Nelu Dumitru

Ileana Gruia , Corina Firuţă
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Marţi…

(ştiri)

Sursa; MECANICII’61, An 12, #116, februarie 2016, EE

Radu GRUIA

.....26 ianuarie 2016, prima întâlnire, din prima lună a anului nou...
Cei drept, luminanţa (!) logului anului nou si-a redus semnificativ
intensitatea, dar parcă tot a mai rămas ceva....nu-i aşa ? Probabil în
srtânsă dependenţă cu impresiile personalizate ale celor care au
participat la revelionul de la Philoxenia. De altfel revista evenimentului apare post-factum, ca de obicei, fiind distribuită exact la prima
întânire din an ! Adăugându-se la pachetul-sediment al impresiilor
participanţilor, împreună cu imaginile surprinse în revistă, se poate
afirma că evenimentul a fost, fără nici-un dubiu, unul dintre cele mai
reuşite din întrega suită istorică a seriei; dar, cum rata timpului a
continuat inexorabil, să crească...nu să scadă... cum am vrea noi toţi,
pentru a mai edulcora regretele tuturor, nu-mi rămâne decât să
declar un record în materie, pe care să-l depăşim, la rândul său, cât
de curând posibil ! Dar...gata, să lăsăm recordul acolo unde îi este
locul - adică la arhivă – şi să trecem în noul an, din care a zburat deacum...o lună!
Abordând lectura prezentei, instalată de câţiva ani, ca un fel de
plachetă în deschiderea conţinutului revistelor, v-aţi întrebat probabil, ce rost poate avea cuvântul ştiri din caseta titlului?
Ei bine, este vorba despre o revelaţie sui-géneris a...lipsei, să-i spun
complete, chiar din primul an de apariţie, a unui spaţiu editorial
dedicat...ştirilor ! Hmm...Acum când trăim epoca lor, ajunsă la
dimensiuni..paroxistice ? Nu se poate !!! Mă rog, , miéux vaut plus
tard que jamais mi-am zis ! Hai să fac o încercare: pentruînceput, să

înserez câteva ştiri în conţinutul plachetei. Apoi, funcţie de reacţie,
să înfiinţez o rubrică dedicată lor, sau.....să renunţ. Unde mai pui că
cititorii ar putea dori să contribuie şi dânşii la acest nou pachet de
informaţii... (Vrabia Mihai Viteazu !)
Desigur, ştirile vor fi preponderent de interes pentru asociaţie şi
membrii săi. Hai să le urăm succes !
 Mirel Vanca. După ce, cu ocazia jubileulului - #100 – a
transmis redacţiei ultima contribuţie personală la revista
noastră, (vezi # 101, octombrie 2014), la sfârşitul anului
trecut a anunţat că, începând cu noul an 2016, renunţă, deasemenea, să mai participe şi la activităţile curente ale
asociaţiei „Promoţia MECANICII’61”.
Desigur, ca şi acum un an, acest anunţ a fost, pentru o bună
parte dintre noi, neaşteptat şi şocant.
Personal, la fel ca atunci, am încercat să-i argumentez o
eventuală retragere a anunţului respectiv, dar am eşuat !
Atunci, mi-am pus întrebarea dacă anunţul a fost motivat
cumva de atitudinea sau comportamentele noastre, în ideea
de a încerca o eventuală reconcilere; n-am reuşit să descopăr nimic conflictual sau supărător. Şi atunci ??
Ei bine, ar fi ceva : Mirel şi-a descoperit, de câţiva ani, pasiunea de a scrie; faptul nu este desigur o noutate. Dar, poate,
nu toţi cunosc că în momentul de faţă este autorul a 7
(şapte) cărţi publicate ! Dintre care, una a şi fost distinsă cu
un premiu ! Iată, aşadar, o explicaţie probabilă şi coerentă a
deciziei sale de forfait : timpul, liniştea pentru a scrie în
continuare, timpul pentru documentări, timpul pentru
apariţiile în mediile a căror ambianţă semnifică numele şi
renumele scriitorului, alături de cel al cărţilor sale.
Nouă nu ne rămâne decât o singură atitudine de urmat : să-i
urăm,cu toată sinceritatea să-şi obţină consacrarea şi recu-
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noaşterea alături de scriitorii români contemporani.
 Adrian Popa. În seara zilei de sâmbătă, 30 ianuarie 2016, la
Realitatea TV, avut loc o emisiune tematică, moderată de
jurnalistul clujan Octavian Hoandră, referitor la distrugerea
...Industriei româneşti în perioada 1990 – prezent.
Am convingerea că un asemenea subiect nu ne poate fi
indiferent nouă care am participat împreună cu întreaga
suflare românească, volens-nolens, la edificarea acestor
structuri. Şi nu oricum, ci în calitate de specialişti, chemaţi,
de multe ori să facă imposibilul. Rezultatele sunt cunoscute
şi nu intenţionez să mă refer, în mod specific la acestea.
Dar nu pot să nu-mi exprim, mai mult decât regretul – chiar
durerea - pentru imensa nedreptate care s-a făcut
românilor – de către cine oare ? – după cei 25 de ani de
muncă grea şi privaţiuni de tot felul din timpul regimului
anterior !
La emisiune au fost invitate personalităţi reprezentative
pentru perioada respectivă, unele mai cunoscute, altele mai
puţin cunoscute, printre care a fost invitat şi a participat
colegul nostru Adrian Popa.
În aceste circumstanţe, am considerat că evenimentul
trebuie menţionat în revistă, drept o onoare şi recunoaştere
a contribuţiei noastre la scrierea acestei pagini de istorie.
 La ultima întâlnire lunară, din 26 ianuarie curent, a
participat, la invitaţia bossului nostru, Dnl. Iulian
Grădişteanu, fost coleg de serviciu şi prieten , precum şi...
văr primar cu Marian Grădişteanu al nostru.
Dnul. Iulian Grădişteanu a lucrat în Construcţia de Maşini,
ocupînd diferite funcţii de conducere, calitate în care, la un
moment dat, i-a acordat un gir şi...Ilenei Gruia !

Au participat:



Sile ALEŞINCU, Florin DRĂGĂNESCU, Coca şi Nelu DUMITRU,
Corina FIRUŢĂ, Ileana şi Radu GRUIA, Costel MARIN, Dorel
MIRON, Adrian POPA, Radu STOIAN, Anda şi Dan
ŞTEFĂNESCU, Mircea ZAINEA (14)
De asemenea, în calitate de invitat, Iulian GRĂDIŞTEANU .

Imagini, prelucrări , titrări Radu GRUIA

Dan Ştefănescu!
Vedeţi ? Am reuşit !!!
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Constantin Dumitru, Iulian Grădişteanu, Adrian
Popa, Mircea Zainea, Florin Drăgănescu

Ambient. Casa D. oferă şi servicii
de imagine !
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Sile Aleşincu şi Dorel Miron.
Doi actori în căutare de contracte !

La telefon :
Eu- Să trăieşti Moşule ! El- De ce Moş ?
Eu : Din Călugăreni ! El : Sunt în Călugăreni !
Adrian Popa DC
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Ileana Venera Gruia
Liberal. (r)
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Anda – Gavroche Ştefănescu

Coca Dumitru
“Navy Seals” (r)
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Costel Marin.
Octogenarul solitar.

Mircea Zainea. (Spicika)
La 60 de ani de la apariţia numelui său pe ultima
poziţie a listei de admişi la politehnică !!
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Elisabeth Louise Vigée
Le Brun şi Villa Flora
Sursa: MECANICII’61, An 12, # 116, februarie 2016 EE

Nicu SURUCEANU
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Abilităţile cognitive
ale adulţilor în vârstă.
despre

Sursă lb. română: MECANICII’61, An 12, # 116, februarie 2016 EE
Internet

INTERNET

Experienţa mai mare, cauza încetinirii creerului vârstnicilor,

Suntem cu toţii familiarizaţi cu sintagma „ mai bătrân dar mai înţelept”, un adevăr
confirmat de cercetări recente . Studiul publicat de curând în jurnalul Topics in Cognitive Science sugerează că pe măsură ce avansăm în vârstă, creerul nostru devine mai lent
datorită acumulării de experienţă(informaţie) şi nu declinului abilităţilor cognitive.
Conform opiniei echipei de cercetători, condusă de Dr. Michael Ramscar de la
Universitatea din Tuebingen, Germania, motivul pentru care creerele adulţilor vârstnici
devin mai lente, residă în necesitatea unui timp mai îndelungat pentru procesarea volumului
continuu crescător al cunoaşterii.
Dânşii argumentează că acest proces este frecvent confundat cu declinul cognitiv.
Pentru aş-i perfecţiona rezultatele, investigatorii au recurs la programarea unor calculatoare
care să imite comportamentul uman.
În fiecare zi, calculatoarele „au citit” un anumit volum de date în timpul procesării unei noi
informaţii. După care, calculatoarele au fost programate să execute o serie de teste , pentru
determinarea abilităţilor cognitive., inclusiv teste de readucere aminte a cuvintelor.
Dezvoltarea cunoştiinţelor, nu declinul cognitiv
Cercetătorii au descoperit că atunci când au limitat calculatoarele la citirea unui
anumit set cantitativ, performanţa cognitivă a calculatoarelor a fost aceeaşi cu cea aşteptattă
de la un adult tânăr.
Totuşi, cercetătorii au descoperit că aceleaşi computere citind un volum nelimitat de date –
echivalent celui acumulat pe o întreagă durată de viaţă – au avut o performanţă cognitivă
asemănătoare cu aceea unui adult vârstnic.
Cercetătorii afirmă că performanţa cognitivă a calculatoare s-a redus, nu datorită capacităţii
lor de procesare, ci datorită creşterii nelimitate a volumului din baza lor de date, ceace
înseamnă că au avut nevoie de mai mult timp pentru a procesa informaţia.
Explicând semnificaţia rezultatele lor, autorii studiului scriu:
„rezultatele prezentate aici arată că, pentru adulţii tineri şi vârstnici, rezultatele testelor
psihometrice sunt obţinute cu aceleaşi mecanisme cognitive care însă procesează cantităţi
diferite de informaţie. Performanţa vârstnicilor reflectă creşterea volumuilui cunoaşterii, şi
nu declinul cognitiv.”
Prezumpţii false despre îmbătrânirea minţii
Investigatorii afirmă că rezultatele lor sugerează societăţii trebuie să regândească
semantica
sintagmei „minte bătrână ” ca fiind o„ falsă prezumpţie”, deoarece poate
defavoriza populaţia de vârstnici şi determina o risipă de resurse publice pe o problemă
care, de fapt, nu există. Renunţaţi la imaginea unui bătrân.
Cercetătorii spun că mintea încetineşte pe măsură ce îmbătrânim datorită experienţei de
viaţă, nu declinului cognitiv.
„Imaginaţi-vă pe cineva care ştie datele de naştere a doi indivizi pe care poate să şi le
reamintească aproape perfect” sugerează Dr. Ramscar. „ Credeţi cu adevărat că această
persoană are o memorie mai bună decât o persoană care cunoaşte datele de naştere a 2000
de oameni, dar poate numai să indice corect persoana şi data sa de naştere în 9 cazuri din
10 ?”
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Cercetătorii recunosc că multe dintre metodele folosite pentru determinarea abilităţilor
cognitive sunt depăşite, dar tehnologia, ca de exemplu calculatoarele utlizate în acest studiu,
pot aduce îmbunătăţiri în acest sens. Dr. Ramscar adaugă:
„ Tehnologia permite acum, cercetătorilor să facă estimări cantitative al numărului de
cuvinte pe care un adult le poate învăţa de-a lungul întregii sale vieţi, dînd posibilitate echipei
să determine provocarea pe care creşterea cunoaşterii o pune memoriei aflate în actualul
stadiu de performanţă proprie.”
Acesta nu este singurul studiu care leagă creşterea experienţei (cunoaşterii) de funcţiile
creerului care îmbătrâneşte. Anul trecut, Medical News Today a scris despre un studiu care
sugera că experienţa de viaţă al adulţilor vârstnici depăşeste stadiul actual al declinului
cognitiv.
Greater experience causes older brains to slow down, study shows
MNT Knowledge Center
Written by Honor Whiteman
Published: Sunday 26 January 2014
Share
We are all familiar with the saying "older but wiser." And new research may prove this to be true. A new study
published in the journal Topics in Cognitive Science suggests that as we age, our brain functions slow down as a result of
greater experience, not because of cognitive decline
According to the research team, led by Dr. Michael Ramscar of the University of Tuebingen in Germany, the reason why
brains of older adults slow down is because they take longer to process constantly increasing amounts of knowledge.
They argue that this process is frequently confused with cognitive decline.
To reach their findings, the investigators programmed computers to act like humans.
Each day, the computers "read" a certain amount of data while processing new information.
The computers then carried out a series of tests using measures that are traditionally used to determine cognitive
abilities. These included word recall tests.
Increased knowledge, not cognitive decline
The researchers found that when they limited the computers to reading a set amount, the cognitive performance of the
computers was similar to the cognitive performance expected from a young adult.
However, the investigators discovered that when the same computers read unlimited data - the equivalent to a lifetime
of experiences - their cognitive performance resembled that of an older adult.
The researchers say that the cognitive performance of the computers slowed down, not because of a decline in
processing capacity, but because the unlimited data increased their database, meaning they needed more time to
process the information.Explaining what their findings mean, the study authors write:
"The results reported here indicate that in older and younger adults, performance in psychometric testing are the
product of the same cognitive mechanisms processing different quantities of information. Older adults' performance
reflects increased knowledge, not cognitive decline."
'False assumptions' about the aging mind
The investigators say that their findings suggest that society needs to rethink what is meant by the "aging mind," as
"false assumptions" may deprecate the aging population and lead to wastage of public resources on problems that do
not exist. Close-up view of the eye of an elderly gentleman.
Researchers say that the brain slows as we age because of life experience, not cognitive decline.
"Imagine someone who knows two people's birthdays and can recall them almost perfectly," suggests Dr. Ramscar.
"Would you really want to say that person has a better memory than a person who knows the birthdays of 2,000
people, but can 'only' match the right person to the right birthday nine times out of ten?"
The researchers note that many of the measures used to determine cognitive ability are "flawed," but technology, such
as the computers used in this study, may be able to aid improvements in this area.
Dr. Ramscar adds: "Technology now allows researchers to make quantitative estimates about the number of words an
adult can be expected to learn across a lifetime, enabling the team to separate the challenge that increasing knowledge
poses to memory from the actual performance of memory itself."
This is not the only study to link greater experience to functions of the aging brain. Last year, Medical News Today
reported on a study suggesting that the life experience of older adults offsets age-related cognitive decline
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Despre Eforie
Nord de altădată
amintiri din tinerețe
SURSA: mecaicii’61, An 12, # 116, februarie 2016 EE

Adrian POPA

În ultimii ani de studenție, ca și primii post-universitari, fief-ul meu de vacanță la
mare era Mamaia (cu nopți de bar până spre ziuă și cu plajă prelungită de
ultraviolete – somn în toată regula – de nu te mai ajuta decât iaurtul să scapi de
arsurile solare). Pentru că mi-am propus ca tot ce scriu memorialistic să fie făcut
public cât timp mai sunt martori neplecați, pot să amintesc dintre companionii mei
de sejururi constănțene (că noi, deși eram pe plajă la Mamaia, eram rezidenți la
Tataia – cartier mărginaș de Nord al Tomisului) pe Dan Mihălcescu, Rodica
Nicolescu, Miki Hitzig.
Dar odată cu „înrobirea reciprocă” - „de bună voie și nesiliți de nimeni” –
petrecută pe 22 august 1964, destinația noastră preferată pentru concediiile la
mare a devenit Eforie Nord.
Încă din primul an (chiar pe 23 august 1964), ne-am dat jos din tren la
Eforie Nord, unde, din gară, „ne-a înfiat” un localnic care ne-a instalat într-o
cameră dintr-o casă la curte, pe una din străzile din spatele pieții (deci pe partea
dreaptă - mergând spre Mangalia – în partea dinspre gară) Aici, două săptămâni
de „lună de miere”, cu guvizi (bine prăjiți) cu mămăliguță, udați din belșug cu vin
Murfatlar – Corăbioară (așa era botezată celebra etichetă de pe sticlă).
Dar abia când am ajuns la București, Luci (care băuse cot la cot cu mine
„Corăbioarele” la Eforie) mi-a mărturisit că ea nu a băut și nu bea vin. Ci doar bere.
(Ce ți-e cu „luna de miere”!) Și așa a fost „sine Die”.
După aceea – ca toți „oamenii muncii” (de la strungar la inginer), care-și
făceau concediul „la munte și la mare” - nu am mai fost în altă parte pe litoral,
decât la Eforie Nord (poate două excepții: Neptun și Venus).
Printr-o întâmplare fericită, Dumnezeu ne-a găsit „o pilă” prin care am
pătruns în zona complexelor de odihnă și tratament ale sindicatelor, mai ieftine și
extraordinar de bine administrate. Așa am ajuns să fim clienții hotelului
PETROLUL. Dar am petrecut o vară și la tabăra de căsuțe a UGSR-ului. (N-o s-o
găsiți astăzi; a fost rasă de pe fața pământului). „Căsuțele” ofereau tot confortul
(toaletă, baie proprie) și aveau propriul „restaurant”, bar de zi, grătar cu cei mai
buni mici de pe litoral.
Aici, nu pot omite un episod edificator pentru imprevizibilul acceptat al
concediilor noastre (și pentru asta am martor!).Nea Tașu (machedon pur sînge),
șeful Complexului de căsuțe UGSR avea un ficior care era în ultima clasă
gimnazială și urma să intre la liceu. Nicu Racu (numele complet al băiatului) era un
copil super isteț, care-și petrecea vacanța pe lângă taică-su. În serile prelungite, la
un pahar de vin, Tașu se plângea de problemele sale cu Nicu, care trebuia să intre
la liceu, dar „e bâtă” la matematică. A doua zi dimineață, când l-am văzut pe Nicu
la Complex, l-am invitat la noi în „căsuță” să-l descos ce e cu matematica. M-am
convins repede că era un copil dotat, dar – probabil – avusese un profesor slab la
„mate”. Din ziua aceea , Luci pleca singură la mare, eu urmînd-o după 2-3 ore
dedicate pregătirii lui Nicu la matematică. Întrucât, la sfârșitul sejurului nostru
planificat, am constatat că nu parcusesem toată materia cu Nicu, i-am spus lui
Tașu că mai stăm o săptămână. Ceeace am și făcut! În final Nicu devenise o forță la
matematică. La despărțire, Tașu ne-a umplut portbagajul cu de toate (platou cu
mici, brânză și altele) fiindcă refuzasem să-i iau bani pentru meditații. I-am zis că
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mulțumirea noastră cea mai mare este să ne sune după admiterea lui Nicu la liceu.
Cred că am fost primii înștiințați de succesul său. Și uite așa ne-am consolidate noi
statutul de rezidenți la Eforie Nord.
Cele mai multe vacanțe eforiene le-am petrecut la hotelul Petrolul, unde cunoșteam
– la nivel de prietenie – aproape tot personalul (de la bărmăniță până la director).
Așa că spre sfârșitul deceniului 9 al secolului trecut, din însărcinarea regretatului
nostru coleg Nae Fluture – care era președintele părții române a Comisiei CAER
pentru Energetică – am organizat aici, la hotel Petrolul, o întâlnire CAER. A fost o
reușită deplină.
Mai îmi amintesc o iarnă, când, în încercările noastre de a ocoli cuțitul cu hernia de
disc a lui Luci (ceeace nu ne-a reușit), am dus-o la Eforie Nord și am internat-o la
GRAND. S-a pornit între timp o ninsoare cu viscol, că a trebuit să las Trabantul la
PETROLUL și am plecat cu trenul la București.
Scurtul bulevard care pleca de la GRAND și plonja în mare la DEBARCADER (noi
am apucat vremea când ambarcațiuni mici, care făceau curse pe litoral, acostau
aici, de unde și numele), avea pe mijloc o superbă plantație de trandafiri, drept
care, acest traseu de promenadă era cunoscut sub numele de ALEEA
TRANDAFIRILOR (unde a avut inspirația Calypso să-și plaseze Philoxenia).
Din amintirile acelor ani mai rețin inimitabilele performanțe ale lui Willy Donea și
Ilinca Cerbacev la barul Accapulco, întrecerile – cu prietenii – la mini golf în dreptul
aceluiași Accapulco, tratamentele cu nămol - și nu numai – de la Complexul
Meduza – Delfinul – Steaua de Mare - și nu în ultimul rând, băile de nămol de la
stabilimentul de pe malul lacului Techirghiol (astăzi dispărut), când gustam două
mari plăceri: să joc una două partide de table sau șah în scoarța de nămol uscat pe
post de halat și să facem bezele călătorilor din trenul de Mangalia.
Sigur că în post-decembriadă s-au mai făcut unele lucruri noi prin Eforie Nord
(hoteluri noi, vile noi, renovări de stabilimente vechi precum Belona, inclusiv o
splendidă biserică), dar pentru incurabilul nostalgic din mine, Eforie Nord nu mai
are farmecul de atunci.
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Mesaj
Mulţumesc colegilor prezenţi la
revelionul de la Eforie Nord pentru
acordarea premiului special pentru
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Asociației Mecanicii ’61” în anul 2015.
Mirel Vanca

