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Consiliul Naþional a tras cortina peste anul care a trecut

„Români, nu imitaþi pe ceilalþi! Autenticitatea se pierde foarte repede” (I)
Interviu cu profesorul Mihai Nadin, pãrintele frazelor meºteºugite cu precizie de chirurg

Stimaþi membri,
Un alt an se încheie ºi este momentul

sã aruncãm înapoi o privire spre ultimele
12 luni care au trecut.

Este pentru mine, totodatã, ocazia de
a vã mulþumi tuturor. Nu am fi putut sã avem
rezultatele pe care le-am obþinut fãrã spri-
jinul vostru continuu. Þin, de asemenea, sã
mulþumesc membrilor din Consiliu pentru
angajamentul, pasiunea ºi creativitatea lor
care îmi inspirã încredere în capacitatea
noastrã de a depãºi provocãrile ºi de a
alege oportunitãþile care ne aºteaptã, ori-
care ar fi acestea.

Nu voi mai zãbovi asupra activitãþilor
noastre trecute, deoarece ele au fost deja
prezentate în raportul nostru anual. Dar ca
ilustrare a realizãrilor noastre din cursul
anului care se încheie, putem cita conferinþa
internaþionalã din 2019 care a avut loc la
Kigali ºi a reunit o mie de delegaþi: coope-
ratori, conducãtori de cooperative, perso-
nalitãþi instituþionale, reprezentanþi ai guver-
nelor, cercetãtori etc., participanþi din circa
80 de þãri. Programul a avut un conþinut
impresionant, acoperind rolul miºcãrii coo-
peratiste în realizarea obiectivelor de
dezvoltare durabilã ºi, mai ales, mai multe
discuþii privind cele mai bune practici de
dezvoltare realizate de cooperativele din
întreaga lume. Cred, sincer, cã aceastã
conferinþã din 2019 «Cooperative pentru
dezvoltare» ne-a insuflat noi idei ºi ne-a
oferit perspective noi.

În 2019 am lucrat, de asemenea, din
greu, în numeroase alte domenii, cum ar fi,
între altele, identitatea noastrã, politica
noastrã, recunoaºterea instituþionalã, ade-
ziunile, parteneriatele, intercooperarea, creº-
terea, dezvoltarea, vizibilitatea, comu-
nicarea, egalitatea de gen ºi tineretul.

În sfârºit, ºi acesta este un punct cru-
cial, am pus bazele Planului strategic al
ACI pentru orizontul 2020-2030, care ne
pregãteºte pentru abordarea viitorului.

În timp ce o paginã din calendar se
întoarce, povestea noastrã continuã. ªtiu
deja cã 2020 va fi un an memorabil pentru
ACI ºi întreaga miºcare cooperatistã.
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De ce credeþi cã ne este aºa greu sã
renunþãm la trecut? Pânã când vom fi
speriaþi de schimbare?

Toþi argumenteazã în favoarea schim-
bãrii, dar nimeni nu e înclinat sã o accepte.
Legea inerþiei guverneazã atât universul
fizic, cât ºi cel uman. Mai precis: schimbarea
e întotdeauna asociatã cu efort, iar noi nu
suntem înclinaþi sã facem eforturi, nici mãcar
când suntem în primejdie. Creºterea efici-
enþei este o lege universalã.  Suntem sclavii
sau stãpânii acestei legitãþi? Acum 100 de
ani, doar ceasurile din gãri erau sincronizate.

Promiteam în numãrul precedent al
Gazetei „Viaþa CM” cã vom publica un
interviu cu Mihai Nadin, personaj marcant
al intelectualitãþii mondiale, românul la uºa
cãruia continuã ºi azi sã batã multe dintre
minþile sclipitoare ale Americii. Profesorul
Nadin a anticipat societatea prezentului ºi
rolul pe care îl va juca social-media ºi a
fãcut-o cu mai bine de 20 de ani în urmã,
când despre reþele ca Facebook ori Insta-
gram nici nu se pomenise. Interviul preluat
din revista „Sinteza” dezvãluie faþa hidoasã
a lumii virtuale, pericolul ascuns al Inter-
netului ºi greºelile majore pe care le face
România.

2019, an glorios la CS Voinþa Cluj Marta Vasiliu ºi povestea destinului Tinerele meºteriþe din satul Luciu
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Realizãrile lui 2019 s-au dus, provocãrile lui 2020 ne aºteaptã

UCECOM, iar pe domeniul economico-financiar, continuarea editãrii
în format electronic ºi publicãrii pe site-ul UCECOM a buletinului
informativ, monitorizarea legislaþiei financiar-contabile ºi fiscale cu
incidenþã asupra SCM ºi a membrilor cooperatori, acordarea de
asistenþã/consiliere pentru rezolvarea unor probleme financiare
sau fiscale cu care se confruntã membrii asociaþi etc. Direcþia
promovare tehnicã ºi comercialã, relaþii, asistenþã programe va
acorda asistenþã/consultanþã în domeniul accesãrii programelor
de finanþare naþionale ºi europene, îndeosebi pe latura informativã,
dar ºi punctual, în funcþie de solicitãrile membrilor asociaþi, pentru
proiectele prioritare ale acestora. Tot în acest an se doreºte
organizarea celei de-a ºasea ediþii a Târgului Naþional al
Cooperaþiei Meºteºugãreºti – COOPEXPO.

Pe latura juridicã, se are în vedere reprezentarea în faþa
instanþelor la toate gradele jurisdicþionale a intereselor Uniunii
Naþionale cu privire la litigiile în care aceasta este parte,
asigurarea consultanþei juridice pentru membrii asociaþi cu privire
la problemele cu care aceºtia se confruntã.

Nu în cele din urmã, pe partea de legislaþia muncii ºi resurse
umane se are în vedere monitorizarea legislaþiei cu incidenþã
asupra SCM ºi efectuarea, dupã caz, de intervenþii în vederea
amendãrii acestor proiecte, pentru a corespunde specificului
activitãþilor entitãþilor cooperatiste ºi aplicarea corectã a acestora.

Sã mai precizãm cã toate punctele discutate în CN au fost
supuse votului general ºi aprobate în unanimitate de membrii
prezenþi.

LAURENÞIU TEODORESCU

Cu bune ºi mai puþin bune, cu reuºite pe unele planuri
ºi amânãri în altele, cu speranþe împlinite poate doar parþial,
iatã cã a trecut ºi anul 2019! ªi a fãcut-o de parcã ar fi fost
gonit de cineva, aºa de repede s-au scurs orele, zilele,
sãptãmânile, lunile...

La jumãtate de decembrie, ca de obicei, Consiliul Naþional a
tras cortina peste activitatea cooperaþiei meºteºugãreºti. S-a
analizat tot ce s-a fãcut în 2019, dar în acelaºi timp s-au ºi
înaintat propuneri ºi frânturi de planuri pentru un 2020 de la care
aºteptãrile noastre, ale tuturor, sunt de mai bine decât a fost.

De data aceasta, spre deosebire de anii precedenþi, adu-
narea s-a dat la Bucureºti. Capitala ºi-a respectat statutul, iar
gazda, UCECOM, renumele clãdit în timp. Ospitalitatea a fost
cuvântul de ordine ºi buna dispoziþie, litera de lege.

În cadrul problematicii incluse pe ordinea de zi a ºedinþei
Consiliului Naþional s-au regãsit: Raportul Colegiului director
privind activitatea desfãºuratã de Uniunea Naþionalã a Coope-
raþiei Meºteºugãreºti – UCECOM în anul 2019 ºi principalele
direcþii de acþiune pentru anul 2020, un proiect al Bugetului de
venituri ºi cheltuieli pentru anul 2020, o informare privind
activitatea desfãºuratã de Uniunea Naþionalã în scopul sprijinirii
activitãþii membrilor asociaþi direct, un proiect de Hotãrâre
privind stabilirea valorii taxei de înscriere pentru noii membri
asociaþi direct la UCECOM, a cotizaþiei anuale a membrilor ºi
a valorii indemnizaþiilor pentru anul 2020, precum ºi informarea
privind activitatea desfãºuratã de SC Hefaistos-CM SA.

Printre altele, în anul 2020 se urmãreºte intensificarea
demersurilor în vederea asocierii a unui numãr cât mai mare de
SCM înfiinþate în baza Legii nr. 1/2005, buna administrare a
patrimoniului Uniunii Naþionale a Cooperaþiei Meºteºugãreºti –
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ªtiri de azi pentru mâine

De prin lumea cooperatistã

Mesajul de sfârºit de an al preºedintelui ACI, Ariel Guarco

2019, an glorios pentru sportivii CS Voinþa Cluj Napoca

(Urmare din pagina 1)

ONU laudã activitatea societãþilor
cooperative

Cooperativele aduc o contribuþie substanþialã
la implementarea obiectivelor stipulate în Agenda
2030 pentru dezvoltare durabilã, aratã un raport
semnat de Secretarul General al Organizaþiei
Naþiunilor Unite, António Manuel de Oliveira Guterres.

Având drept temã „Cooperativele în dezvoltarea
socialã”, raportul a fost prezentat la cea de-a 74-a
sesiune a Adunãrii Generale ONU, care a avut loc
în perioada 17-30 septembrie 2019, la New York.

Textul vorbeºte despre rolul cooperativelor în
realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilã,
punându-se accent în special pe contribuþiile coope-
rativelor de sãnãtate ºi cele de incluziune socialã.
Aproximativ 100 de milioane de gospodãrii din
întreaga lume beneficiazã de acces la asistenþã
medicalã graþie acestor cooperative! De asemenea,

Incendiile din Australia, vizibile din
spaþiu!

Este ultima „bravurã” a omenirii: incendiile de
vegetaþie din Australia pot fi vãzute la un detaliu

• Ciprian Elecheº (categoria Juniori/argint în Cupa României);
• Luca Câmpean (categoria Juniori/ aur în Cupa României

ºi un loc 1 la un concurs internaþional);
• Ioana Pãtraºcu (categoria Copiii&cadeþi/dublã medaliatã

cu aur la „naþionale”);
• Rareº Iacob (categoria Copiii&cadeþi/dublu medaliat cu aur

la „naþionale” ºi în Cupa României);
• ªtefan Leu (categoria Copiii&cadeþi/dublu medaliat cu aur

la „naþionale” ºi în Cupa României);
• Sabina Petrescu (categoria Copiii&cadeþi/aur în Cupa

României ºi douã medalii de argint la „naþionale”);
• Matei Cucu (categoria Copiii&cadeþi/argint în Cupa României

ºi douã medalii de bronz la „naþionale”);
• Ilona Ioan (categoria Copiii&cadeþi/o medalie de aur în

Cupa României);
• Radu ªtefan Tudoran (categoria Copiii&cadeþi/o medalie

de bronz în Cupa României).
KARATE TRADIÞIONAL – Gabriel Ormeniºan este antrenorul

care a adus clubului CS Voinþa 21 de medalii pe plan european ºi
12 la întrecerile interne. Sportivii sãi au obþinut, în total, 6 medalii
de aur, dintre care cinci au fost în afara þãrii!

• Justin Schopf (categoria Juniori/un loc 10 la „mondialele”
din Germania, dublu medaliat cu aur, trei medalii de argint ºi douã
de bronz la „europene”, douã medalii de argint ºi una de bronz la
Campionatele naþionale);

• Daria Drãgan (categoria Juniori/un loc 9 la „mondiale”,
patru medalii de argint la „europene”, o medalie de aur ºi trei de
argint la Campionatele naþionale);

• Rãzvan Borbe (categoria Juniori/o medalie de aur ºi douã
de argint la Campionatele europene, una de argint ºi una de bronz
la „naþionale”);

• Tamara Colceriu (categoria Juniori/trei medalii de argint la
Campionatele europene ºi una de argint la „naþionale”);

• Luka Kerekes (categoria Juniori/dublu medaliat cu aur, o
medalie de argint ºi una de bronz la Campionatele europene, o
medalie de bronz la „naþionale”);

• Cristian Dãrãban (categoria Juniori/o medalie de bronz la
Campionatele Naþionale).

Ca la fiecare sfârºit de an, ºi conducerea CS Voinþa Cluj
Napoca a organizat o galã rezervatã celor mai buni sportivi ai
clubului. A fost, într-adevãr, un 2019 încununat de succes, cu 84
de medalii la Campionatele europene, naþionale ºi în Cupa
României, dintre care 32 de medalii de aur, 31 de argint ºi 21 de
medalii de bronz!

Rezultatele la nivel internaþional reflectã profesionalismul
sportivilor ºi antrenorilor de la CS Voinþa – s-au adus 22 de medalii
(5 de aur, 13 de argint ºi 4 de bronz) la întrecerile europene!

Pe ramuri de sport, sã-i prezentãm pe campionii din 2019 de
la C.S. Voinþa Cluj Napoca.

MAJORETE – Sub îndrumarea Virgiliei Nona, echipa de
majorete a terminat pe locul 4 la Campionatul European, iar la
„naþionale” a obþinut douã medalii – una de argint ºi una de bronz.

TRIATLON/DUATLON – Antrenorul Vasiliu Gheorghe a obþinut
o medalie de bronz, la Campionatele naþionale, cu Amalia Pãtraºcu
(categoria Juniori), iar în Cupa României, tot o medalie de bronz,
cu Sabina Petrescu (categoria Juniori).

TENIS DE MASÃ – Clubul Sportiv Voinþa a terminat pe locul
8 în Divizia B, categoria Seniori, având urmãtoarea componenþã a
lotului: ªerban Nascu, Zsolt Teleky, Alexandru Moldovan, Zoltan
Jozsa, Mihai Miron, Tamaº Zsabo. Instructor: Adrian Pascu.

TABLE ªI BACKGAMMON – Este cea mai nou înfiinþatã secþie
din cadrul clubului, cu cinci sportivi legitimaþi ºi un instructor, în
persoana lui Ion Nica.

BOX – sub îndrumarea antrenorilor Iosif Hercz ºi Florin Bordi
s-a obþinut o medalie de bronz la „europene”, una de aur, una de
argint ºi una de bronz la Campionatele naþionale ºi opt medalii,
dintre care patru de aur, în Cupa României.

• Beatrice Moldovan (componentã a Lotului naþional de
juniori, bronz la „europene”, aur pe plan intern);

• Rareº Moldovan (component al Lotului naþional de juniori,
aur pe plan intern ºi locul 1 la un concurs internaþional desfãºurat
în Ungaria);

• Alin Criºan (component al Lotului naþional de juniori, de
ºapte ori pe primul loc în întrecerile din þarã ºi un loc 2 la un
concurs internaþional desfãºurat în Ungaria);

• Cosmina Alisia Enache (juniori, medalie de aur în Cupa
României);

• Rahela Crai (juniori, medalie de aur în Cupa României);
• Alicia Belovici (juniori, argint în Cupa României);
• Andreea Riszt (juniori, medalie de bronz la „naþionale” ºi

în Cupa României, un loc 2 la un concurs internaþional desfãºurat
în Ungaria);

• Raluca Vaºcar (juniori, bronz în Cupa României);
• Paul Fãgãdar (juniori, bronz în Cupa României).
CICLISM – sportivii antrenaþi de Gheorghe Cãpraru ºi

Gheorghe Vasiliu au urcat pe podiumurile concursurilor inter-
naþionale de opt ori, iar pe plan local au strâns 35 medalii (21 de
aur, 8 de argint ºi 6 de bronz) la Campionatele naþionale ºi Cupa
României.

• Bogdan Bondor (component al Lotului naþional, categoria
Elite/medaliat cu aur la Campionatele naþionale ºi în Cupa
României);

• Radu Sarca (categoria Elite/argint în Cupa României ºi
douã locuri 1 la concursuri internaþionale);

• Iulian Zaharie (component al Lotului naþional, categoria
Elite/medaliat cu aur la Campionatele naþionale ºi în Cupa
României);

• Roland Kiss (component al Lotului naþional, categoria Elite/
medaliat cu aur la un concurs internaþional desfãºurat în Ungaria
ºi argint în Cupa României);

• Bogdan Balmuº (categoria Elite/bronz la „naþionale”);
• Simona Pop (Master feminin +40 ani/aur în Cupa

României);
• Cãtãlin Uivari (Master masculin +30 ani/argint la

Campionatele naþionale);
• Adrian David Urs (component al Lotului naþional de juniori/

aur în Cupa României ºi un loc 3 la un concurs internaþional);
• Alexandru Iacob (component al Lotului naþional de juniori/

argint în Cupa României, douã medalii de bronz la „naþionale” ºi
un loc 1 la un concurs internaþional);

cooperativele sunt menþionate ca actori esenþiali în
promovarea incluziunii sociale, un obiectiv important
al Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilã.

„În întreaga lume, cooperativele promoveazã
dezvoltarea durabilã în toate cele trei dimensiuni –
socialã, economicã ºi de mediu”, a susþinut secre-
tarul general ONU, António Guterres.

În încheiere, Organizaþia Naþiunilor Unite promite
sã ofere sprijin tehnic ºi de asistenþã pentru con-
solidarea capacitãþilor de dezvoltare a cooperativelor
din lumea întreagã.

De fapt, 2020 va fi marcat de celebrarea celei de-a 125-a
aniversãri a ACI cu ocazia celui de-al 33-lea Congres al sãu.
ªi unde am putea sã organizãm mai bine aceste evenimente
decât la Seul, în Coreea de Sud, un simbol de echilibru între
tradiþie ºi inovare. Profit de aceastã ocazie pentru a exprima
profunda mea gratitudine gazdelor noastre coreene.

Între 10 ºi 16 decembrie 2020, vom merge împreunã pe
urmele pãrinþilor fondatori ai miºcãrii cooperatiste. Toate eveni-
mentele noastre vor simboliza o veritabilã legãturã între trecut
ºi prezent, dar ºi între prezent ºi viitor. Acest exerciþiu ne va
conecta la secolele trecute. Dar acest lucru ne va permite, de

asemenea, sã transmitem ceea ce suntem secolelor viitoare.
Aceastã mare reuniune promite deja sã fie pasionantã.

Vã mulþumesc, încã o datã, pentru cooperarea ºi încrederea
reînnoite. Este o mare onoare pentru mine aceea de a conduce
Alianþa Cooperatistã Internaþionalã. Începem cu toþii anul
2020 cu mândria a ceea ce am realizat ºi dorinþa de a face din
anul care va veni un an incredibil, fãcând sã progreseze iden-
titatea cooperatistã în întreaga lume.

În speranþa cã vã voi reîntâlni, în curând, la Seul, vã
transmit, în acest moment de sãrbãtoare, cele mai bune urãri
ºi vã doresc sã aveþi un an foarte bun!

incredibil din spaþiu! NASA opereazã un grup format
din 26 de sateliþi, care alcãtuiesc Sistemul de Obser-
vare al Pãmântului (Earth Observing System – EOS),
cu principalul satelit având dimensiunea unui
autobuz. Denumit Worldview, acesta transformã
datele primite din satelit ºi face posibilã urmãrirea
evoluþiei dezastrelor de pe glob. Cercetãtorii NASA
au descãrcat imaginile trimise pe Pãmânt de satelitul
Worldview, iar fotografiile fãcute în spaþiu aratã
amploarea incendiilor din Australia.

Ceaiul prelungeºte viaþa
Un studiu recent aratã cã ceaiul consumat de

cel puþin trei ori pe sãptãmânã poate contribui la o
viaþã mai lungã ºi o stare mai bunã de sãnãtate.
Astfel, consumul normal de ceai este asociat cu un
risc redus de boli cardiovasculare ºi deces. Studiul
oamenilor de ºtiinþã sugereazã cã o persoanã cu
vârsta de 50 de ani care bea în mod obiºnuit ceai
se va confrunta cu o boalã coronarianã ºi/sau
accident vascular cerebral, în medie, cu 1,41 ani
mai târziu ºi va trãi cu 1,26 ani mai mult decât o
persoanã care consumã ceai rar sau deloc. În plus,
s-a mai observat ºi cã persoanele care beau în
mod obiºnuit ceai prezentau un risc cu 20% mai
mic de boli de inimã ºi accident vascular cerebral.
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„Români, nu imitaþi pe ceilalþi! Autenticitatea se pierde foarte repede” (I)

Marta Vasiliu ºi povestea destinului aruncat 10 ani în gulagul siberian pentru o pozãOameni ºi locuri – întâlniri istorice

Putea fi o mare artistã a României, cãci îi plãceau muzica ºi dansul, dar
la fel de bine am fi vorbit azi despre o meºterã nepereche, dacã pasiunea
pentru croitorie s-ar fi concretizat într-o carierã în lumea modei. În schimb, n-a
fost nimic din toate acestea fiindcã Marta Vasiliu a avut parte de un destin
nemaiîntâlnit, care a aruncat-o dintr-o parte în alta ca un fulg revendicat de
toate vânturile vieþii. „În fiecare zi, în fiecare clipã mã miram «Cum de mai
trãiesc? De ce eu, Doamne, cu ce am greºit?!». Mureau toþi, în jurul meu.
Dimineaþa, când plecam la muncã, ieºeau cu noi pe poarta lagãrului ºi cãruþele
cu morþi. «Oare îmi vine ºi mie rândul?»”.

O fotografie care avea sã-ºi punã
amprenta asupra destinului unui copil de
numai 10 ani. Marta Vasiliu: „Cei doi bãieþi
erau frumoºi, înalþi, foarte mândri de uni-
forma lor. N-au fost supãraþi cã tatãl lor s-a
recãsãtorit, ba chiar erau bucuroºi pentru
el. Mi-au adus bomboane, iar în ultima searã
m-au învãþat în germanã «Tatãl Nostru».
Douã zile au stat, atât! Au plecat veseli, cu
armata germanã, convinºi cã vor câºtiga
rãzboiul. Dupã nici un an, tata primeºte
telegramã cã au murit amândoi la Stalin-
grad. Stãtea pe un scaun, tãcut, ºi citea ºi
recitea telegrama. În câteva ceasuri, inima
i-a cedat ºi s-a prãpãdit acolo, pe scaun,
cu scrisoarea în mânã”.

Rãmase singure, mama ºi fiica pleacã
în vacanþã la bunica din Basarabia. Era
iarna lui ’43. Marta alege sã ia cu ea ºi
albumul cu fotografii. Înainte de Boboteazã,
bunica i-a propus fiicei sale sã rãmânã la
Bãlþi, „sunteþi singure, ce rost are sã vã
întoarceþi în România”. Mama acceptã ºi o
lasã pe Marta acolo pânã când fuge ea la
Constanþa ca sã rezolve cu actele ºi casa.
„Am dus-o pânã la garã ºi atunci a fost
ultima oarã când am vãzut-o”. Frontul s-a
întors dintr-o dat, iar Armata Roºie a ocupat
Basarabia peste noapte. Într-un raid de
nedescris, soldaþii ruºi au scotocit fiecare
casã, arzând în mijlocul bãtãturilor orice

Trecutã de 90 de ani, Marta Vasiliu încã
mai afiºeazã un zâmbet ca de fetiþã. E
acelaºi zâmbet inocent cu care i-a întâm-
pinat pe bolºevicii veniþi s-o aresteze, în
9 mai 1945. Întreaga nenorocire a pornit de
la o fotografie fãcutã într-o zi însoritã, prin
vara lui ’41. Pe scurt, povestea începe
astfel: Marta s-a nãscut în Constanþa din
pãrinþi basarabeni, de la Bãlþi, aciuaþi în
portul lui Ovidiu deoarece tatãl era na-
vigator. În 1935, el s-a prãpãdit într-un acci-
dent pe mare, iar dupã cinci ani mama s-a
recãsãtorit cu un bãrbat care mai fusese
însurat cu o nemþoaicã ºi cu care avea trei
copii: doi bãieþi ºi o fatã. Divorþase deoarece
femeia a vrut sã se întoarcã în Germania la
începutul rãzboiului, iar el a ales sã rãmânã
în România. În scurt timp, cei doi bãieþi s-au
înrolat în armata lui Adolf Hitler ºi au luat
drumul frontului rãsãritean, doar cã, în
marºul spre Rusia, s-a întâmplat ca regi-
mentul lor sã acosteze pentru câteva zile
tocmai la Constanþa. Evident, ºi-au vizitat
tatãl ºi sora vitregã, iar la plecare au cerut
sã facã o fotografie, toþi cinci.

(Urmare din pagina 1)

carte scrisã în limba românã. În casa bunicii
Vasiliu au gãsit ºi albumul cu poza celor
doi fraþi. Nemþi în uniformele Reichului. „A
doua zi, am fost adusã la primãrie. Mã aº-
teptau doi poliþai rusnaci. Bunica mã
strângea de mânã, îi întreba mereu de ce
vor sã mã ia. Nu i-au rãspuns. Þin minte
doar cum se îndepãrta maºina ºi, prin gea-
mul din spate, o vedeam pe bunica împie-
tritã în praful din curtea aceea goalã. Nu
plângea, doar se uita dupã mine, împietritã.
A fost ultima oarã când am vãzut-o. Ziua
aia nu o s-o uit niciodatã: 9 mai 1945. Chiar
din acea zi au început sã mã tortureze...”.

„Pui de nãpârcã nazistã!”
Închisã în beciurile NKVD-ului, a cu-

noscut torturi groaznice. La 90 de ani, pe
braþele ºi gambele ei încã se mai vãd
urmele chinurilor de atunci, dar cele mai
dureroase cicatrici sunt sãpate adânc în
suflet. „Cum am intrat în sediul Securitãþii,
m-au apucat de cozi ºi m-au izbit cu faþa
de zid, strigându-mi «Pui de nãpârcã
nazistã!»”. Nu vrea sã detalieze ororile, nici
mãcar nu se mai gândeºte la ele, a învãþat
sã îºi accepte destinul, înþelegând care i-a
fost sensul...

Dupã o sãptãmânã de bãtãi, a înþeles:
fotografia era de vinã! „Ruºii nu i-au iertat

niciodatã pe români fiindcã le-au încãlcat
teritoriul alãturi de armata lui Hitler! Nicio-
datã!”. Jumãtate de ani a stat la beci, iar
cum a împlinit vârsta majoratului (16 ani, în
Rusia), a fost judecatã în grabã de cãtre
Sovietul Suprem al URSS ºi condamnatã
la 10 ani de muncã silnicã.

Drumul spre lagãrul din Siberia a durat
trei sãptãmâni, în care peste 100 de oameni
stãteau înghesuiþi în bou-vagoane prin care
pãtrundea viscolul ºi moartea îºi lua tainul.
Într-un final, a ajuns undeva la capãtul Siberiei,
sub ultimele piscuri de miazãnoapte ale
Uralilor. 10.000 de oameni înghesuiþi în
barãci lungi, din lemn, înconjurate cu garduri
de sârmã ghimpatã înalte de doi metri. „Nici
nu era nevoie de garduri, cã n-aveai unde
sã fugi. Pe mii de kilometri, doar pustietãþi
polare unde deseori temperatura cobora
chiar ºi sub –50°C.

Marta Vasiliu a îndurat acolo zece ani
pe care nici talentul unui scriitor de geniu
nu-i poate descrie. Reîntoarcerea în România
a fost o altã aventurã, ca de altfel întreaga
viaþã. A gãsit, totuºi, o razã de speranþã într-un
soþ iubitor, devotat ºi protector, care cu
încredere i-a fost alãturi pânã în ultima zi,
înþelegând cã femeia de lângã el este o
suprafiinþã venitã sã ofere exemplu tuturor
celor care o întâlnesc.

LAURENÞIU TEODORESCU

tristã a exprimãrii în scris. Dacã profesorii nu mai scriu
corespunzãtor, ce sã mai aºteptãm de la studenþi?! În
cele mai bune cazuri, alfabetizarea este o abilitate de lux.
Permite accesul la literaturã, dã un sentiment de
superioritate (profesioniºtii cuvântului fac ce vreau cu el),
dar ne face ºi extrem de vulnerabili. Toþi imbecilii care
„conduc” þãri ºi mari corporaþii au nevoie de „scriitori” care
sã explice de ce trebuie sã aibã poporul încredere în ei.

În opinia dumneavoastrã, care credeþi cã sunt
abilitãþile care au rãmas relevante în epoca digitalã?

Întrebare grea. Cine a învãþat sã programeze ieri,
ºtie cã astãzi este deja în primejdie. Unele limbaje de
programare au dispãrut. Toþi studenþii mei, fãrã excepþie,
programeazã mai bine decât mine. Trecem de la modelul
CPU (Central Processing Unit) al computerelor la mo-
delul Tensor Flow Unit, al inteligenþei artificiale. Nu
programe, ci procese care ne ajutã sã atingem un þel.
Le putem antrena ca sã facã ceea ce dorim. Daca aº
avea destui doctoranzi (mânã de lucru ieftinã!), aº putea
construi o reþea neuronalã care sã rãspundã pentru mine
la orice interviu. Ar „memoriza” ceea ce am scris ºi
conferinþele pe care le-am þinut ºi ar cãuta în aceastã
vastã memorie rãspunsurile la întrebãrile oricui. Lumea
îmbãtrâneºte rapid. Cine va avea grijã de bãtrâni?
Odinioarã, grecii îi puneau afarã, la poarta casei, în
mâna destinului. Lumea are nevoie de o medicinã nouã
ºi de o nouã generaþie de medici care sã nu fie „me-
canici”, ci sã fie în stare sã gândeascã altfel despre
sãnãtate ºi despre lecuire. Genetica este extrem de
importantã, biologia molecularã ne poate ajuta. Am
publicat recent un studiu dedicat unei noi medicini bazate
pe teoria mea a sistemelor de anticipare. Nu avem
nevoie de maºini de spãlat. Avem nevoie de cãmãºi
curate. Nu avem nevoie de automobile – avem nevoie
de mobilitate. Nu avem nevoie de policlinici ºi de spitale
(„uzini” de reparare cu „mecanici” care se numesc
doctori), ci de metode de prevenire. Lecuire bazatã pe
procese genetice... Acestea presupun abilitãþi noi în
geneticã ºi epigeneticã. Pe care ºcolile ºi universitãþile
le recunosc, dar nu le practicã. De ce? Big pharma!

NICHOLAS CEZAR

Aproape fiecare produs e vândut unui consumator care
trebuie sã cheltuie mult timp pentru a-l face viabil (sã-l
monteze, sã-l conexeze, sã-l ajusteze etc.). Iatã, plãtim
pentru luxul de a fi ºoarecii experimentelor cu produse
noi! Lucrãm neplãtiþi pentru ceea ce în trecut era furnizat
ca produs finit. Mai mult: produsele digitale pe care le
cumpãrã consumatorul de azi – ºi face asta stând la
coadã, ca sã fie printre primii care obþin cel mai nou
gadget! – nici nu aparþin cumpãrãtorilor! Sunt în „chirie”,
firmele obligã consumatorii sã „danseze” dupã ritmul
lor... Zilnic apare un update ce este obligatoriu!

Pentru cine mai constituie astãzi alfabetizarea o
abilitate?

Am scris de multe ori cã nici mãcar cei care predau
în universitãþi nu mai citesc, nemaivorbind de starea

Acum, totul e sincronizat – plata unei chitanþe,
operaþia de apendicitã, programul radio-tv, dronele
telecomandate de la distanþe uriaºe care executã
teroriºtii... Am câºtigat în eficienþã, dar am pierdut – ºi
e o pierdere enormã! – în înþelegerea timpului. ªtim sã
mãsurãm duratele, dar nu mai ºtim ce e timpul!

Aþi publicat cartea „Civilizaþia analfabetismului”
în 1997, cu mult înainte de apariþia Facebook. Cum
priviþi actuala „generaþie Facebook”? Credeþi cã ar
exista viaþã fãrã social-media pentru aceºti nativi
digitali total imersaþi în lumea lor?

Am prevãzut reþelele de comunicare ºi am prevãzut
cã devine posibilã trecerea de la mass-media (deci
comunicare de masã centralizatã) la interacþiuni de tipul
one-to-one, adicã personalizatã, gen Twitter ºi Facebook.
N-am prevãzut, însã, cã aproape trei miliarde de indivizi
vor fi atât de proºti încât sã „vândã” pe nimic datele lor. 
Plãcerea de a fi vãzuþi pe Facebook e mai mare decât
pierderea identitãþii! Tehnologia a creat un monstru al
invaziunii în sfera personalã, care de fapt nu mai existã.
Viaþa fãrã Facebook pentru „prietenii” care habar nu au
ce e prietenia nu mai e de conceput. Nu vreau sã produc
profeþii ieftine, dar o analizã simplã aratã cã acest nivel
al interacþiunii de masã va eºua. Vrem sã trãim cât mai
bine ºi sã plãtim cât mai puþin. Preþul este decadenþa,
inclusiv degenerarea speciei umane. Totuºi, nu sunt
dispus sã vãd apocalipsa în splendida imagine a unei
lumi care nu a avut niciodatã o viaþã mai bunã ºi mai
multe posibilitãþi ca astãzi. E o lume a unor noi înce-
puturi, care vine cu riscurile ei, dar ºi cu promisiuni care
acum 50 de ani nu erau nici mãcar imaginabile. Cei în
partidele NEO (neofascim, neocomunism, neoislamism,
neonaþionalism etc.) cred cã soluþiile la probleme actuale
se gãsesc în trecut. Pentru mine, conºtiinþa viitorului
este esenþialã.

Omenirea numãra cinci miliarde de suflete la data
scrierii primelor pagini din „Civilizaþia analfabe-
tismului” ºi mai puþin de patru miliarde când aþi
început cercetarea. Între timp, a ajuns la 7,6
miliarde...

Viteza creºte în continuare. Marea majoritate a noilor
firme (startup-uri) dã faliment în primii cinci ani. Cei
care izbutesc, au câºtigat la o loterie cu profituri imense.
Iluzia pe care o pricinuieºte aceastã vitezã ridicatã este
aceea a prosperitãþii fãrã limite. Fiecare are o casã, o
reºedinþã de varã, un pied-à-terre la Paris sau pe Coasta
Atlanticului, câte douã, trei automobile, calculatoare,
celulare, secretare etc. Dar fiecare, inclusiv miliardarii,
are datorii care îi depãºesc potenþialul lucrativ. Trãim
pe contul altora. America are datorii care depãºesc
producþia naþionalã pe urmãtorii cinci sau chiar zece
ani. Nu le va plãti niciodatã! Viabilitatea luxului pe costul
altora este discutabilã, ºi nu numai sub raport moral.
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17 ianuarie
 VERONICA DOMINTE, preºe-

dinte al AJCM Suceava  GHEORGHE
APETROAIE, preºedinte al SCM PROGRESUL
Solca.

19 ianuarie
 ANTONETA DURBACÃ, ºef contabil al SCM

1 DECEMBRIE Brãila  OLIMPIA ANDRIOAIE,
contabil ºef al SCM ELEGANT STIL Piatra Neamþ

 GABRIELA HOLZAPFEL, contabil ºef al SCM
IGIENA Cluj-Napoca.
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20 ianuarie

 GEORGE ADRIAN STANCIU,
preºedinte al Asociaþiei Meºteºuga-
rilor Tulceni.

21 ianuarie
 MARIA BRICIU, ºef contabil al SCM OMNIA

Galaþi  ANA MARIA DEAK, ºef contabil al SCM
MUNCA Negreºti  CONSTANTIN AXSINTE,
contabil ºef al SCM GR1 MUNCA INVALIZILOR Iaºi.

22 ianuarie
 ANISIA PRECUB, preºedinte al Asociaþiei

BICOP Bistriþa-Nãsãud  EUGENIA ILIE, contabil
ºef al SCM DUNÃREA Giurgiu  GABRIELA ANA-
MARIA MÃRIEª-LEª, director al Liceului Tehnologic
UCECOM „Spiru Haret” Baia Mare.

25 ianuarie
 TOMA NISTOR, administrator al SCM RAME

GEAMURI Constanþa.
26 ianuarie

 CONSTANTIN GROSU, preºedinte al SCM
CITRAS Câmpina.

27 ianuarie
 CORINA MARIA MUNTEANU, preºedinte al

SCM CONF Alba Iulia  RUXANDRA STOENESCU,
preºedinte al SCM VIITORUL Nãvodari.

28 ianuarie
 ªTEFAN JIANU, administrator al SCM

INDEPENDENÞA din Calafat  HARALAMBIE
MIHÃILÃ, preºedinte al SCM CARTONAJUL Suceava

 GEORGETA PETRIEA, contabil ºef al SCM
AUTOMOBIL SERVICE Craiova  CORNELIA
TEGLAª, contabil ºef al SCM PROGRESUL Jibou

 ELENA ANGELA DOBROTÃ, administrator unic
al OPTICOOP SCM Fãgãraº.

30 ianuarie
 DUMITRU LIVIU CÎLNICEANU, preºedinte al

ASCOM Gorj  FLORICA IVAN, contabil ºef al SCM
ÎNTREÞINEREA Piteºti.

31 ianuarie
 GHEORGHE BOLDOR, preºedinte al SCM

PRESTAREA din Sighetu Marmaþiei  ARETA
BUBURUZAN, contabil ºef al SCM SOLIDARITATEA
Gura Humorului.

1 februarie
 CLAUDIA MOHANU, secretar al UJCM Sibiu

 CORNELIA RADU, preºedinte al SCM ªURIANU
Cugir.

2 februarie
 RODICA ELEONORA MUNTEANU, preºe-

dinte al SCM PRESTAREA Comãneºti  BRÎNDUªA
GALOS, preºedinte al SCM INTERMOD Cluj-
Napoca  MARIANA IVAN, contabil ºef al UJCM
Dolj.

3 februarie
 MIHAI ÞIMPÃU, administrator unic al SCM

ANCORA Galaþi  ANICA ALBU, contabil ºef al
UJCM Caraº-Severin.

Domino

În zilele noastre în care aºa-zisa tehnologie a pãtruns ºi a încercat
sã schimbe tradiþia, obiceiurile populare ºi mai ales meºteºugul nu prea
a reuºit peste tot. În câteva localitãþi îndepãrtate ale Bãrãganului, oamenii
se întorc la timpurile în care folclorul autentic ºi meºteºugurile populare
erau la mare cãutare. Una dintre aceste localitãþi este satul Luciu.

Situat nu departe de vãrsarea Ialomiþei în Dunãre, Luciu este un
bastion al meºteºugului popular. Istoria lui este veche, dar întemeiatã
mai mult pe legendele locale care transmit din generaþie în generaþie cã
aºezarea de pe malul stâng al Dunãrii a fost întemeiatã de veteranii
unei legiuni romane, legiune condusã de Lucius Cevolas. Arheologia
pare a da dreptate legendelor, deoarece nu departe de Luciu se afla
castrul roman de la Carsium (Hârºova), o punte de legãturã între
Dobrogea ºi Câmpia Românã, construit în anul 103 de cãtre împãratul
Traian. Istoria oricum ai interpreta-o este frumoasã pentru cã esenþa ei
constã în a spune ceva despre oamenii locului.

Îndepãrtatul sat Luciu era în trecut cunoscut datoritã mãiestriei cu
care femeile ºi fetele mari þeseau la rãzboi ºtergare, carpete care se
prindeau pe pereþi sau covoare. Chiar dacã astãzi satul pare sã-ºi fi
uitat obiceiul de demult, cinci meºteºugãriþe în vârstã încearcã sã þinã
vie aceastã tradiþie care a dus faima micii localitãþi dincolo de graniþele
Bãrãganului. La fel ca pe vremuri, veteranele organizeazã ºezãtori aºa
cum se fãceau odinioarã, unde le învaþã pe fetele tinere cum sã þeasã.
De asemenea, bunicuþele sunt maestre ºi la gãtit, învãþându-le pe ucenice
sã prepare mâncãrurile tradiþionale din zonã. Una dintre fetele participante
la aceste ºezãtori este Roxana Boitaº. La anii ei de adolescentã este
una din cele mai iscusite þesãtoare din sat. Este deja meºterã recunoscutã
în întreaga þarã. Pe uliþele prãfuite din Luciu le vorbeºte fetelor de-o
seamã cu ea despre tradiþia þesutului de covoare, carpete ºi ºtergare,
tradiþie care în trecut le-a dus faima localnicelor în toate zonele istorice
româneºti. Nici acum nu realizeazã cum pe la zece aniºori, sub
îndrumarea bunicii a meºteºugãrit un impresionant ºtergar cu motive
tradiþionale româneºti. De atunci, în timpul în care a trecut Roxana a
reuºit sã transforme arta þesutului popular într-o adevãratã pasiune care-i
umple timpul liber chiar ºi în vacanþa mare. Dovada în acest sens o face
colecþia de ºtergare ºi de carpete þesute de ea, pe care le expune la
diferite expoziþii, neoferindu-le la vânzare, pãstrându-le deocamdatã printre
cele vechi ale bunicii, în aceeaºi ladã de zestre.

Asemenea unui pictor care-ºi agaþã cele mai frumoase tablouri pe
simezele galeriilor de artã, Roxana Boitaº îºi expune creaþiile
meºteºugãreºti în faþa tuturor celor interesaþi de meºteºugul pe care l-a
„furat” de la bunica, de la atelierul ºcolii condus de doamna învãþãtoare
Ana Banu ºi de la celebrele ºezãtori. Imaginea þesãturilor încãrcate de

Tinerele meºteriþe din LuciuMeºteºug ºi carierã

ORIZONTAL: 1) Ne miºcãm greu cu ea 2) A scuza de la
datorie – Codaºe la rând! 3) Þinut sub cheie – Pline de pete,
dar cu nasul pe sus 4) Rezultat al lucrului pe dos – Are hazul
lui 5) Nota bene – Solicitã apãrarea 6) A privi… obiectiv –
Emil Rebreanu 7) Folositã la rãzboi – Controalele de la centru
8) Acum – Sold zero! 9) ªanþ de apãrare 10) Vasta întindere
a Rusiei (pl.) – Nu mai trebuie.

VERTICAL: 1) Apãrut de curând (pl.) – S-a întors acasã!
2) Preþ care nu se lasã deloc 3) Fãcut cu ou ºi cu lapte (var.)
– A aduce la viaþã 4) Teren gol! – Sãnãtos la corp! – Exemplar
în felul sãu 5) Demnitate transmisã ereditar 6) Astea atacã la
vedere (pl.) – A trage foloase 7) Transmite de la faþa locului
– Impresionatã de ceea ce vede 8) Stelele-n cer… – Constanþa
rutierã 9) A lua de suflet – 13 lese! 10) Odgon de remorcare
– Acomodat.

Dicþionar: IRITÃ

motive ºi simboluri populare te cucereºte de la prima privire, iar maniera
în care firele de bumbac sunt cusute pe bucãþile de pânzã lasã impresia
cã mâna celui mai iscusit maestru popular a lucrat timp îndelungat
pentru ca exponatele sã arate atât de minunat. Aºezate unele lângã
altele, þesãturile meºterite de Roxana parcã povestesc despre fecioarele
care-ºi viseazã ursitul ºi duc timpul înapoi, în vremea în care în satele
noastre arta popularã era la ea acasã. Adolescenta nu se abate de la
tradiþie nici în ceea ce priveºte tehnica în care ea lucreazã. Se numeºte
„punctul românesc” ºi este una dintre cele mai rãspândite tehnici de
þesut ºtergare sau carpete româneºti. „Ai nevoie doar de aþã ºi ac ºi,
evident, de imaginaþie. Pur ºi simplu, trebuie sã fii atent ºi sã urmãreºti
modelul pe care-l ai în minte, iar totul se transformã într-un ºtergar
frumos (…) Pentru foarte mulþi dintre noi, roºul ºi negrul sunt doar niºte
culori. Pentru þesãtoarele din Luciu, ele simbolizau altceva. Roºul, de
exemplu, reprezintã viaþa, cu frumuseþile ºi puritatea ei. La rândul sãu,
negrul reprezintã greutãþile omului, încercãrile la care el este supus
de-a lungul timpului. Dacã stau bine sã mã gândesc, viaþa noastrã a
tuturor este o îmbinare între roºu ºi negru”, mãrturiseºte adolescenta
þesãtoare.

Tânãra meºteriþã din Luciu, Roxana Boitaº, a reuºit sã reînvie
tradiþia þesutului ºi sã o ridice la rangul de artã. Meºteºugul nu numai
cã nu a dispãrut dar a trecut parcã la un alt nivel, ce îl face complet
competitiv în aceastã lume plinã de dinamism ºi de ce nu, de convulsii.

LIA PINTILIE

Ce ºtim sau nu despre þara noastrã

A trecut la cele veºnice CORNELIU NEAÞU, preºedinte
al Asociaþiei Profesionale a Producãtorilor de Confecþii
Textile ºi Tricotaje din Cooperaþia Meºteºugãreascã
(APCT-CM).
Fost director al Direcþiei Tehnice din cadrul UCECOM,

calitate în care a coordonat timp de o lungã perioadã specialiºtii
din domeniile productive, CORNELIU NEAÞU va rãmâne mereu
în amintirea tuturor celor ce l-au cunoscut ºi cu care a colaborat
în decursul unei vieþi profesionale intense, ca un om profund
ataºat de sectorul cooperaþiei de producþie ºi servicii, de
principiile, valorile ºi tradiþiile acestuia.
Pe aceastã cale, Conducerea operativã a UCECOM transmite
condoleanþe familiei îndurerate.
Dumnezeu sã-l odihneascã în pace!

Plaiurile româneºti formeazã, prin peisajele sale unice, o þarã
distinctivã nu numai în Europa, ci ºi pe întregul mapamond. Sunt anumite
particularitãþi care împreunã creeazã o deosebitã frumuseþe dar ºi enigme
ce trezesc interesul ºi curiozitatea cunoaºterii. Poate vom reuºi sã le
descriem sau sã le descoperim împreunã. Sã începem!

1. Toþi cunoaºtem ºi ne bucurãm de Marea Neagrã. Dar ºtim cã „Ea”
este un areal unic pe Terra? Marea noastrã este Unicã datoritã celor
douã straturi de apã total diferite care o formeazã. Unul de suprafaþã cu
apã aproape dulce, iar al doilea, de adâncime cu apã de salinitate mare.
De aici ºi cei doi curenþi de suprafaþã ce se rotesc în sensuri diferite.

2. Am auzit ºi am vizitat de nenumãrate ori Ceahlãul. Masivul din
Orientali (numit ºi Muntele Pion) este considerat „Muntele Sfânt” al
creºtinilor, asemenea Muntelui Athos din Grecia. Mãnãstirea ortodoxã
Schitul se aflã la 1800 m, fiind mãnãstirea construitã la cea mai mare
altitudine din lume.

3. Dunãrea ne defineºte la fel ca munþii, marea ºi câmpiile deosebit
de mãnoase. Defileul Porþile de Fier este cel mai lung din Europa
(aproximativ 140 km). Ca localizare, defileul are la nord România, iar
la sud Serbia. Aici Dunãrea separã Munþii Carpaþi de Balcani.

4. Fenomenul de la Pâclele Mari ºi Pâclele Mici (la 12 km de Berca,
jud. Buzãu) poartã numele de „Vulcanii Noroioºi”. Ei reprezintã una din
cele mai interesante rezervaþii mixte (geologicã ºi botanicã), rezervaþie ce
cuprinde circa 30 ha. Este vorba despre un fenomen spectaculos rar
întâlnit pe planeta noastrã. Aici apar formaþiunile create de gazele naturale
ce provin de la peste 3000 metri adâncime. Gazele împing la suprafaþã
apa din pânza freaticã amestecatã cu argilã. Nãmolul format are forma
unei paste fluide de culoare alb-gri sau brun-cenuºie ºi se usucã la
contactul cu aerul, formând niºte structuri conice, asemãnãtoare unor
vulcani. De aici ºi denumirea de Vulcani Noroioºi. (L.P.)


