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Cooperaþia pune oamenii pe primul loc
Pandemia Covid-19 a lovit o lume care deja era în criză – azi, ne confruntăm cu o creștere a inegalității sociale, insecuritate alimentară, incertitudine
în ceea ce privește asistența medicală și periculoase schimbări climatice.
Mai mult ca niciodată, omenirea are nevoie de o mai bună modalitate de a
face lucrurile. Iar ea deja există, poartă numele cooperație. Aceste societăți
reprezintă un model de afaceri încercat, testat, durabil și democratic.

Alianța Cooperatistă Internațională înseamnă peste trei milioane de cooperative care oferă
locuri de muncă pentru mai bine de 10% din populația globului!
Astăzi, răspunsul la Covid-19 a arătat că, acolo unde există voința politică, putem găsi
noi modalități de comunicare, de viață și de muncă. De asemenea, această criză a adus și
câteva schimbări pozitive în modul în care avem grijă de comunitate și oferim serviciile de
îngrijire. La toate, cooperarea este răspunsul, ea oferă un model care poate transforma șocul
Covid-19 într-o redresare universală.
Un exemplu în acest sens vine din Marea Britanie, acolo unde pandemia apărută în plin
proces de Brexit a declanșat un adevărat tsunami de efecte negative în societate – inegalitate, insecuritate alimentară și, la capătul lanțului, schimbări climatice nedorite; toate acestea
sunt legate între ele, căci alimentele și modul în care sunt produse afectează clima, deci și
sănătatea oamenilor. Dar s-a creat o coeziune în comunitățile locale, care au format grupuri de
ajutor reciproc pentru a se sprijini și a-i ajuta pe cei aflați în nevoie. Este posibil ca oamenii
să nu fi știut asta, dar au acționat aidoma cooperativelor!
Până când și la noi nu se va înțelege și accepta rolul esențial pe care societățile cooperative îl au, dar mai ales potențialul uriaș rămas încă neexploatat în întregime, România va
rămâne împotmolită în inerție. La nivel global, acolo unde s-a priceput mesajul, au apărut și
cifrele – cele mai mari 300 de cooperative din lume au generat în 2019 aproape trei trilioane
de euro pentru economia mondială, ajutând milioane de oameni să iasă din sărăcie! Și totul
s-a întâmplat în mod democratic, punând oamenii pe primul loc și făcându-i proprietari! Mai
important, însă, cooperativele au realizat faptul că profiturile obținute trebuie să se reîntoarcă
în economia locală mai degrabă decât în buzunarele acționarilor. (L.T.)

Sãptãmâna meseri lor la liceele UCECOM, un real succes!

Cooperaþia în lume, de la respect
la forþã socialã
Când se vorbește despre cooperație în România... bine educată (?!), unora dintre semenii noştri
le apar înaintea ochilor imagini ale CAP-urilor comuniste, de aici poate și imaginea deformată care
mai persistă uneori în rândul opiniei publice. În
lumea întreagă, însă, acolo unde ignoranța nu are
ce căuta, cooperația impune respect și este văzută
ca o forță socială ce are în spate cifre puternice,
de necontestat.
Chiar dacă mai are mult de recuperat, țara
noastră este obligată să facă pași în direcția potrivită,
fiindcă numai arătând seriozitate, interes și cu multă
muncă poate recupera decalajul față de Occident.
Însă uneori asta nu este de ajuns, fiind nevoie de
unitate și chiar fermitate pentru a deschide porțile
bine ferecate ale politicii românești.

Comisia Europeanã a ales: „paºaport
Covid” pentru cãlãtorii!
Luna martie aduce poate cea mai importantă schimbare în lume de la
căderea Zidului Berlinului încoace. Comisia Europeană, prin vocea președintelui
Ursula von der Leyen, a anunțat că va merge la nivelul UE cu propunerea de
creare a unui paşaport de vaccinare digital! Unii îi spun pașaport de vaccinare,
alții, pașaport Covid sau Covid pass, în esență e același lucru – documentul
obligatoriu pentru a mai efectua călătorii în interiorul Uniunii Europene; până ca
regula să se aplice și dincolo de aceste granițe, mai e doar un pas, care probabil
va fi făcut în cel mai scurt timp.
Așadar, fără pașaportul Covid, nu vom putea călători niciunde! De fapt,
sub pretextul că statele dependente de turism doresc adoptarea accelerată a
unui astfel de document, pentru a-şi salva sezonul estival, cetățenii UE vor fi
constrânși să se vaccineze anti-Covid, altfel riscând limitarea la maximum a
deplasărilor de orice fel.
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În prezent, rolul cooperației la nivel global a
ajuns atât de important încât marile organizații
(ca Națiunile Unite sau OIM) nu concep planuri și
direcții viitoare de urmat fără consultări prealabile
cu Alianța Cooperatistă Internațională. Autoritățile
române trebuie să afle că, pe întreg mapamondul,
cooperativele oferă cu 20% mai multe locuri de muncă decât multinaționalele pe care guvernanții noștri
le preaslăvesc atât! Și asta nu-i decât imaginea de
ansamblu, fiindcă dacă intrăm în amănunt descoperim o cu totul altă lume. De exemplu, în Franța,
puțin peste 23 de milioane de locuitori (aproape
40% din populație) sunt membri cooperatori; sectorul
controlează astfel: 40% din producția agricolă a țării,
60% din bănci și 25% din vânzările cu amănuntul.
În ceea ce privește locurile de muncă, 21.000 de
cooperative furnizează peste un milion de joburi
francezilor (3,5% din forța de muncă a Hexagonului).
Dacă vorbim despre „motorul” Europei, vedem
că, în Germania, unul din patru cetățeni (aproximativ
20 de milioane de oameni) este membru al uneia
dintre cele aproape 10.000 cooperative.
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Satul meºteºugurilor de la Comana

2021 ºi aºteptãrile marilor confirmãri
Am scris în numărul din ianuarie despre riscurile majore cu care ne vom
confrunta în acest an, însă nu se cade să trecem cu vederea și așteptările lui
2021. Căci ele există și nu sunt puține. Indiferent de greutățile și obstacolele
ieșite în cale în ultimele luni, încă mai există raze de lumină, vizibile chiar și
prin abisul creionat de o mass-media din ce în mai prăpăstioasă. Să ne gândim
doar că, într-un adevărat tsunami de inovație spectaculoasă, dar ajutați și de
inteligența artificială, oamenii de știință și cercetătorii din medicină au reușit să
scoată pe piață vaccinuri anti-Covid într-un timp record.
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Comisia Europeanã a ales: „paºaport Covid” pentru cãlãtorii!
(Urmare din pagina 1)

„Sunt încântat că există un sprijin larg pentru ideea
unui paşaport Covid, rămâne acum să fie creat cât mai
rapid posibil”, a reacționat cancelarul austriac Sebastian
Kurz, care se bucură de susținerea italienilor, a francezilor, spaniolilor, grecilor și chiar a bulgarilor.

Şi Asociaţia Internaţională a Transportatorilor Aerieni
(IATA înseamnă 290 de companii aeriene din întreaga
lume, echivalentul a 82% din traficul aerian mondial!)
pregătește lansarea unui permis de călătorie similar.
Va fi gata până la finalul lui martie și obligatoriu pentru
toți pasagerii curselor aeriene internaționale. IATA chiar
a transmis guvernelor din statele UE că este esenţial
să înceapă să emită cetăţenilor certificate de vaccinare
digitale, căci acestea vor servi drept bază pentru obținerea biletului de avion.
Perspectivele pentru companiile aeriene s-au înrăutăţit
din cauza înăspririi restricţiilor de călătorie, astfel că vara
lui 2021 se anunță a fi decisivă pentru multe firme din
domeniu, la fel ca pentru toți operatorii turistici. Cu toții
încearcă să supravieţuiască în urma restricţiilor impuse
de autorități din cauza pandemiei de coronavirus, iar
un pașaport Covid ar fi, zic unii, soluția ideală pentru
a depăși acest impas. Documentul cu pricina va pune
rezultatele testărilor Covid-19 şi certificatele de vaccinare
în același format digital, astfel accelerând procesul de
check-in. Fără pașaportul digital, pasagerii nu vor fi primiți
la bordul aeronavelor.
LAURENȚIU TEODORESCU

Băncile cooperatiste își consolidează poziția în timpul pandemiei
Criza Covid a dus la dificultăți economice pentru
consumatori, întreprinderi și comunități din întreaga
lume, dar pentru băncile cooperatiste a fost o oportunitate de a-și arăta rezistența în calitate de furnizori
financiari centrați pe oameni. Subrahmanyam Bhima,
președintele Asociației Internaționale a Cooperativelor
bancare (organizație sectorială a ACI), afirmă că instituțiile financiare cooperatiste de pe tot globul răspund
foarte bine la provocările generate de răspândirea
Covid-19. Răspunsul oferit a dat rezultate pozitive și
a menținut clienții în largul lor.

„Măsurile luate în timp util au contribuit la reducerea și limitarea impactului negativ al pandemiei asupra
funcționării băncilor cooperatiste. Eforturile speciale
inițiate de autoritățile de reglementare și de echipele
de conducere ale instituțiilor au permis băncilor cooperatiste să își continue activitatea normală cu personal
adecvat, numerar și alte facilități”, a declarat Bhima.

2021 ºi aºteptãrile
marilor confirmãri

(Urmare din pagina 1)

Așadar, în spiritul optimismului, pășim în noul deceniu
cu mari așteptări în gând și câteva oportunități ce nu
trebuie ratate.

ªtiri de azi pentru mâine

Inteligența Artificială preia controlul

Marea provocare a anului 2020 a fost examenul trecut
cu brio de Inteligența Artificială (sau AI, în limbajul internațional unanim acceptat), care a ajutat la combaterea
pandemiei Covid-19. AI a demonstrat că este sigură din
punct de vedere tehnic, are responsabilitate și transparență în evaluarea riscurilor, asigură buna guvernanță a
datelor cu caracter privat.
Big Tech a făcut deja un pas important în acest sens,
oferind multor aplicații acces la tehnologia recunoașterii
faciale. Acum, este de așteptat ca și guvernele lumii să
iasă în față cu măsuri speciale, menite a evita potențiale
daune privind securitatea datelor. Cu alte cuvinte, este de
așteptat ca autoritățile naționale să stabilească o bază
comună de referință cu privire la beneficiile provenite
din revoluția AI. De ce nu, este de așteptat ca la nivelul
ONU să se formeze o comisie globală care să ajute la
implementarea unor legi/reguli/standarde privind utilizarea
Inteligenței Artificiale.

De prin lumea cooperatistã

Cooperativele, sprijin și solidaritate pentru mișcarea Fairtrade
Vaccinul universal, așteptat de toată lumea

Pandemia Covid-19 a pus accentul pe amenințarea
persistentă a virușilor care suferă mutații. Rapiditatea
dezvoltării unui vaccin este, cum spuneam mai sus,
produsul unei munci titanice, dar care a permis științei
să se miște cu o viteză fără precedent pentru a combate
amenințarea SARS-CoV-2. Acum, se așteaptă ca 2021
să aducă un vaccin anti-Covid universal, capabil să lupte
cu orice formă de mutație a noului coronavirus.
În acest sens, marile concerne farmaceutice ar trebui
să-și unifice informațiile, totul sub egida Organizației
Mondiale a Sănătății, și să accepte formarea unui consorțiu dispus și capabil să coordoneze la nivel global
lupta împotriva pandemiei Covid-19.
NICHOLAS CEZAR

Vânzările globale de produse Fairtrade din super‑
marketuri au crescut constant în timpul pandemiei,
dar vânzările non-alimentare au scăzut, potrivit unui
comunicat al fundației. Cu toate acestea, Fairtrade
avertizează că fermierii și cultivatorii din emisfera sudică
vor continua să se confrunte cu provocări enorme, iar
pandemia ar putea forța falimentul multora, de aceea
mișcarea cooperatistă s-a implicat puternic, devenind
parte integrantă a susținerii producătorilor.

Sãptãmâna meseriilor la liceele UCECOM, un real succes!
A trecut și luna februarie,
iar 2021 deja începe să prindă
viteză, măcinând timpul într-un
ritm parcă tot mai alert. Abia
reveniți pe băncile școlilor, elevii
se reacomodează cu materia,
stilul de predare al profesorilor
și normele impuse. Printre toate
s-a strecurat și un program derulat
în mai multe etape – Săptămâna
meseriilor reprezintă un eveniment așteptat cu mare interes,
care își propune să promoveze
meseriile din învățământul profesional și tehnic.
Porțile liceelor tehnologice, ale școlilor profesionale
și celor postliceale din învățământul cooperatist s-au
deschis, chiar dacă numai virtual. Date fiind condițiile
sub care conviețuim în prezent, pandemia Covid-19
a venit cu restricții și în învățământ, astfel că oferta
educațională a Liceului Tehnologic UCECOM „Spiru
Haret” Craiova a putut fi prezentată doar online. Prin
intermediul aplicațiilor și cu ajutorul rețelelor de socializare, cei interesați și-au putut forma o părere bine
conturată despre ce avantaje oferă aceste cursuri.
În primul rând, școala din Cetatea Băniei se mândrește că are parteneriate încheiate cu peste 100 de
operatori economici, dar vine și cu câteva modele

„Conform raportului de consum, vânzările de produse alimentare Fairtrade au crescut cu aproximativ
14% înainte de Crăciun, o cifră oglindită la nivel global.
Cu toate acestea, vânzările de produse non-alimentare au scăzut semnificativ deoarece restaurantele
și cafenelele au fost forțate să se închidă din cauza
restricțiilor impuse de autoritățile din multe țări”, a
anunțat organizaţia neguvernamentală.
Fundația Fairtrade International este responsabilă
pentru certificarea produselor Fairtrade la nivel global.
„Mișcarea cooperatistă a fost inima Fairtrade în această
perioadă foarte dificilă, dovadă că acei producători care
sunt în ACI s-au dovedit, cu siguranță, mai rezistenți
în fața vremurilor actuale”, mai susțin oficialii Fairtrade.

de succes și exemple de bună practică. Profitând de
relațiile formate în timp, Liceul Tehnologic UCECOM
„Spiru Haret” Craiova le dă șansa absolvenților să se
angajeze profitând de colaborarea cu firmele partenere.
Printre calificările pe care cei interesați le pot obține
se numără cele de coafor stilist, frizer, tehnician în
activități economice, agent vamal, bucătar, mecanic
auto, contabil, croitor îmbrăcăminte la comandă.
De același interes major s-a bucurat și oferta
Liceului Tehnologic UCECOM din Constanța, acolo
unde Săptămâna meseriilor a fost întâmpinată cu mult
entuziasm de elevi.
MARIUS OLARU

Forme de viață terestre ar putea supraviețui pe Marte
Un studiu recent prezentat de NASA sugerează
că unii microbi de pe Pământ ar putea supravieţui
temporar pe suprafaţa planetei Marte! Cercetătorii au
testat rezistenţa microorganismelor la condiţiile marţiene prin lansarea lor în stratosfera Pământului, care
prezintă cele mai apropiate condiţii de cele existente
pe „Planeta Roşie”. „Unii microbi, în special sporii de
mucegai negru, au reuşit să supravieţuiască chiar şi
după ce au fost expuşi la radiaţii UV foarte ridicate”,
a declarat prof. Marta Filipa Cortesão, unul dintre
autorii cercetării.
„În căutarea vieţii extraterestre, trebuie să fim siguri
că orice descoperim nu a călătorit alături de noi de
pe Pământ”, notează NASA.
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Legea suveranitãþii, cerutã de tot mai mulþi români
Se vorbește în spațiul public tot mai mult despre faptul
că românii îşi pot lua singuri soarta în mâini, profitând de
o prevedere constituțională ce le-ar permite elaborarea
propriilor legi, fără a mai fi dependenți în vreun fel de
activitatea parlamentarilor. Un astfel de act normativ ar
urma să se numească Legea suveranității, iar inițiatorul
său, cunoscutul avocat Dan Chitic, susține că va avea
rolul de a proteja în mod real și eficient economia țării.
În esență, Chitic mizează pe articolul 74 (alin. 1 și 2)
din legea fundamentală (Inițiativa legislativă), pasaje
din Constituția României care vorbesc despre dreptul
cetățenilor de a-și elabora ei înșiși proiecte de legi pe
care ulterior le pot trimite în Parlament.

Dar să vedem, mai întâi, ce indică art. 74 alin. 1 și 2:
„(1) Inițiativa legislativă aparține, după caz, Guvernului,
deputaților, senatorilor sau unui număr de cel puțin
100.000 de cetățeni cu drept de vot. Cetățenii care își
manifestă dreptul la inițiativa legislativă trebuie să provină
din cel puțin un sfert din județele țării, iar în fiecare din
aceste județe, respectiv în municipiul București, trebuie
să fie înregistrate cel puțin 5.000 de semnături în sprijinul

Oameni ºi locuri – întâlniri istorice

acestei inițiative; (2) Nu pot face obiectul inițiativei legislative a cetățenilor problemele fiscale, cele cu caracter
internațional, amnistia și grațierea”.
În demersul său, avocatul Dan Chitic susține că își
propune să-i determine pe români să voteze legi vitale
pentru viitorul națiunii, cum ar fi interzicerea defrișărilor
până în anul 2040 sau obligativitatea ca înstrăinarea
activelor statului (controlul asupra marilor companii) și
concesionarea resurselor naturale (depozitul de gaze din
Marea Neagră, zăcământul de aur de la Roșia Montană
etc.) să se poată face exclusiv prin legi organice adoptate
cu majoritate calificată. Ce înseamnă asta, știm – două
treimi din votul Parlamentului.
Legea suveranității mai vorbește și despre amenzi
de până la 50 de milioane de euro pentru orice gest
de cenzură pe Internet, același act normativ urmând a
interzice și administrarea de tratamente medicale fără
consimțământul scris și informat al pacienților, exceptate
fiind doar urgențele medicale. Printre alte prevederi,
mai găsim eliminarea implicării serviciilor de informații
în actul de justiție, în politică, presă și afaceri (pe teri
toriul României), precum și limitarea achiziționării de
echipamente militare de la producători externi.
La un moment dat, între argumentele aduse în
sprijinul necesității obținerii legilor suveranității, avocatul
vorbește și despre implicarea cetățenilor din toate categoriile socio-economice. „Ceea ce este important e ca
aceste proiecte de legi ale suveranității să fie rezultatul
unor ample dezbateri cu specialiști din toate domeniile
vizate”, spune Dan Chitic, cuvinte care ne fac să vedem
și interesul unor sectoare reprezentative într-un astfel
de demers, care ar putea profita, prin dimensiunea și
forța lor, pentru a impune relativ ușor asemenea inițiative
legislative menite să le apere drepturile.
Dincolo de toate, însă, este evident că România se
află la o răscruce a propriului destin, iar acest moment
crucial al istoriei cere implicarea activă și fermă a cetă
țeanului. Azi, suntem un popor, dar mâine s-ar putea să
nu mai fim o țară.
MARIUS OLARU

Cooperaþia în lume, de la respect la forþã socialã
(Urmare din pagina 1)
Din Canada până în Japonia, cooperația a cucerit
deja globul.
Depășind granițele UE, vedem că în Canada patru din
10 locuitori sunt cooperatori; numai în regiunea Quebec
asta înseamnă 70% din populație! Pe de altă parte, cooperativele care produc zahăr de arțar în Canada dețin 35%
din producția globală! În Japonia, una din trei familii este
înscrisă într-o cooperație, sector care are o cifră de afaceri
de ordinul miilor de miliarde de dolari.
La fel și în India (239 milioane de cooperatori) și Noua
Zeelandă, țară în care 40% din populația adultă este membră
în cooperative și organizații similare. Cooperativele neo-zeelandeze produc 22% din PIB-ul național și controlează 95%
din piața produselor lactate, 70% din piața cărnii, 62% din
piața agricolă, 75% din piața farmaceutică!
Am lăsat la sfârșit America dinadins, fiindcă românul
s-a tot obișnuit în ultimele decenii să poftească la viața de
acolo. Ei bine, în SUA activează 30.000 de cooperative, care
dețin un capital subscris de 3 trilioane dolari! Cooperația din
America generează venituri mai mari de 500 miliarde dolari
şi are un fond cumulat de salarii de 25 miliarde (pentru
cele două milioane de locuri de muncă).
Când cea mai mare putere a lumii (economică și militară,
deopotrivă) vine cu asemenea cifre – 4 din 10 americani
sunt membri cooperatori –, România nu găsește nicio scuză
în a nu acționa pentru ajutorarea sectorului, care are nevoie
de sprijin masiv pentru a se dezvolta. (N.C.)

Cândva, am fost pionieri și-n aviație...

Compania Franco-Românã de Navigaþie, prima linie aerianã din istorie!
Numele Marylei Boutineau poate că nu spune prea multe, însă ea este
autoarea unui impresionant volum apărut recent în librăriile din Hexagon. Iar
subiectul cărții ne interesează în mod direct, căci vorbește despre Compania
Franco-Română de Navigație Aeriană. Apărută în urmă cu 100 de ani, întreprinderea este, de fapt, prima linie aeriană internațională din istoria aviației!
Așadar, cândva, am fost pionieri și în acest domeniu...
«prestează o muncă nedemnă pentru un
aristocrat». Dar Blank face altceva, se
întâlnește cu tânărul Pierre de Fleurieu, e
cucerit de personalitatea lui, de ideile sale
privind posibilitatea realizării unor zboruri
comerciale și îi oferă aproape imediat un
cec de multe milioane de franci”.

Primele zboruri pe ruta Paris - București

Cel care a scos la lumină informația
despre Compania Franco-Română de
Navigație Aeriană este Luca Niculescu,
fără doar și poate diplomatul trimis la
Paris în ultimii 30 de ani care a avut cel
mai mare impact asupra imaginii noastre
în capitala turistică a lumii.
„Am descoperit o comoară”, își începe
Luca Niculescu postarea de pe Facebook
prin care atrage atenția asupra unui eveniment la care a luat parte: „Acum câteva
zile a apărut în librăriile din Franța istoria
primei companii aeriene internaționale
din lume – Compania Franco-Română
de Navigație Aeriană”. Povestea în sine,
așa cum spune și ambasadorul nostru la
Paris, pare desprinsă dintr-un film: „Suntem la sfârșitul Primului Război Mondial și
mulți dintre piloții avioanelor de luptă nu
mai au ce face. Câțiva rămân în armată,
alții fac spectacole de acrobații aeriene,
alții își schimbă complet domeniul de activitate. Și unul dintre ei, Pierre de Fleurieu,
aristocrat, se angajează la o bancă – fili
ala franceză a Marmorosch Blank. Tatăl
său, supărat că fiul a ajuns să lucreze la
ghișeu, solicită o audiență președintelui
băncii, românul Aristide Blank, în care îi
cere ferm să îl concedieze pe băiatul care

Fascinant cum s-au pus bazele trans
portului aerian privat. Pentru prima dată
în istorie, pasagerii erau persoane particulare, cetățeni interesați să ajungă mai
repede dintr-un oraș în altul. Și totul, cu
mintea unui francez și finanțarea românilor, care în perioada interbelică erau o
forță financiară a Europei.
Povestea noastră continuă cu visurile
tânărului pilot francez, care reușește să
pună bazele Companiei Franco-Române
de Navigație Aeriană, cu ajutorul banilor

oferiți de Banca Marmorosch Blank, dar și
cu sprijin din partea statului român, exact
cum relatează Luca Niculescu:
„Nicolae Titulescu a fost cel care a
spus «Aviația trebuie să fie clasificată
ca un instrument de pace, în special în
Europa Centrală, unde persistă tensiuni.
E o idee bună să înființăm o companie
aeriană cu sprijinul României». Ca urmare, sunt angajați piloți care luptaseră în
război, sunt amenajate avioane care nu
transportaseră niciodată pasageri, sunt
construite aerodromuri”.
La început, se zboară din etapă în
etapă, Paris – Strasbourg – Viena – Praga
– Varșovia – București. „Avioanele sunt
mai mici sau mai mari, mai fiabile sau mai
puțin și poartă nume care par azi exotice: Cotez, Spad, Blériot, Hispano-Suiza.
E multă dăruire, mult entuziasm, e pionierat. Au loc și incidente, și accidente

– aterizări forțate, prăbușiri, avioane
distruse, vieți pierdute... Dar compania
se extinde și rutele de zbor sunt tot mai
multe. Se scriu pagini frumoase în presă,
Hemingway și Paul Morand sunt printre
cei care o popularizează”, mai punctează
Luca Niculescu.
Ambasadorul român arată și ce nota
un pilot în jurnalul său: „Zburăm în lumina
Lunii. Vedem perfect munții și Dunărea
care șerpuiește în defileu. Nu e nici o
problemă să ne orientăm. Trecem peste
Turnu Severin, e un oraș mare, bine
iluminat. Aterizăm fară probleme la București. Zborurile de noapte sunt minunate!
Bucureștiul este un oraș atât de agreabil!
Cel mai frumos, fără îndoială, din toată
această parte a Europei: străzi largi, clădiri frumoase și se vorbește o franceză
atât de bună!”.
Câțiva ani, numele companiei rămâne
neschimbat, apoi, fiindcă avea un succes
uriaș, se transformă în Compania Internațională de Navigație Aeriană. În 1933,
aventura se încheie doar pentru a da naștere altora - apar companiile Air France
și LARES, iar din ultima se va desprinde
Tarom-ul de azi.
LAURENȚIU TEODORESCU
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Obiecte decorative tip Gallé
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z SOFRONIA STURZA, contabil
meºterilor, atât prin dificultatea meseriei cât ºi prin talentul
ºef
al SCM DEIA din Câmpulung
necesar celor ce se încumetau pe calea transformãrii nisipului
Moldovenesc z NAZARICA STUPINEAN,
în inegalabila sticlã.
contabil ºef al SCM BICONFEX Bistriþa.
Pe lângã banalele recipiente destinate produselor lichide,
21 iunie
recipiente realizate industrial în acele fabrici destul de
periculoase, din punct de vedere al sãnãtãþii, existau ateliere
z NICU PREDA, preºedinte al SCM ATCOM
de sticlãrie ce produceau adevãrate opere de artã. Dar sã
Brãila z CRISTIAN PAVEL, preºedinte al Societãþii
vedem despre ce este vorba. Din deceniul ºapte al secolului
Cooperative DESERVIREA Caracal z VICTOR
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Obiecte decorative tip Gallé

Ce ºtim sau nu despre þara noastrã

Ce ºtim sau nu despre þara noastrã

La mulþi ani!

VERTICAL: 1) Rãzor de legume – Cuiºor de cizmar
2) Vânturi foarte puternice – Oferta din ziar! 3) Trecãtoare
– Încurcãturã 4) Usturoi (reg.) – Medie la matematicã!
– Oameni fãþarnici 5) Duºmãnie – Se duce la tuns
6) Venerat la musulmani – Promis de Biblie 7) Redate în
direct! – Cãutaþi de fini – Joc de Gorj! 8) Numit ºi smalþ
– Serviciu pe vas 9) Farmec feminin – Pacoste 10) Poate
fi descoperit.
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De Deltã am scris ºi nu mã voi da înapoi sã mai scriu, dar…
contabil ºef al SCM ARTIS Piteºti.
sã începem cu Razim, fantasticul lac din complexul lagunar Razim2 iulie
Sinoie, perlã a Litoralului. Peºte, Portiþa ºi Istoria. Asta definesc
z BERTA SUSANA PAP, contabil ºef al Socieacest lac cu trecere naturalã la mare. Ce nu prea ºtim este cã pe
tãþii Cooperative INTERRA Satu Mare.
fundul sãu s-au descoperit indicii cã aici s-ar afla monumentul funerar
al poetului roman exilat de Augustus, Publius Ovidius Naso. Ovidiu,
3 iulie
adicã autorul cunoscutelor „Metamorfoze”. Istorie, nu glume amare
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Veche. Deh, decât carte, mai bine promiscuitate. În sudul extrem se
aflã Mangalia, nu perla de staþiuni sudice (Olimp, Neptun, Jupiter,
031/030.14.30/31
Venus, Saturn), ci oraºul întemeiat în secolul VI î.Hr. Este cel fax:
mai
vechi oraº din jurul Mãrii Negre, în antichitate numindu-se Callatis,
în evul mediu Pangalia ºi acum… aºa cum îl ºtiþi. A fost tot timpul
telefon: 031/030.14.60
oraº-port indiferent de cei care au trecut pe aici: geþi, greci, romani,
turci ºi tãtari. Toþi ºi-au pus amprenta ºi au contribuit la destinele
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