34-35.qxd

12/4/2011

7:25 PM

Page 2

SUCCES STORY

Româna,
a doua
limbã
vorbitã la

România are cu se mândri în ceea ce priveºte contribuþia la dezvoltarea umanitãþii. De la Henri Coandã - inventatorul motorului cu reacþie-,, care ne-aa propulsat în spatiu ºi pânã la Nicolae Paulescu, inventatorul insulinei, care le-aa
dat o ºansã diabeticilor, o pleiadã de personalitãþi din toate domeniile au purtat cu cinste numele de România. Ei au
depãºit hotarele þãrii, ale cunoaºterii, culturii ºi universalitãþii, iar pe ei i-aau “depãºit” epigoni, care ºi-aau asumat
“meritele”. Un alt aspect care meritã toatã atenþia. O idee care face “valuri” în societatea româneascã de astãzi este
cã, deloc mândri cu originea lor, unii dintre români considerã cã toate aceste ocazii de mândrie naþionalã þin de vremurile apuse. Apropo, ca sã fim în pas cu timpul, ºtiaþi cã la “Microsoft”, a doua limbã vorbitã este româna, iar la
NASA mulþi dintre specialiºtii din prima linie sunt tot români... Avem cu ce sã ne lãudãm, nu-ii aºa?!? Iatã ºi alte
exemple. Doctorul Eugen Pavel, de la Institutul de Fizicã Atomicã de la Mãgurele, a realizat un CD, cu o capacitate
de stocare de 15.000 ori mai mare decât a unuia obiºnuit. Pe cinci astfel de CD-uuri putem stoca întreaga Bibliotecã a
Academiei Române, iar informaþiile ar putea rezista... 5.000 de ani. N-aar trebui sã ne lãudãm, dar sunt super
inteligenþi, adicã hackerii români, care sunt consideraþi cei mai buni din lume. Au spart site- urile US Army, US Air
Force, US Navy, NASA, Coast Guard, departamente federale...ºi multe altele. Suntem buni, nu-ii aºa? De ceva vreme
circulã pe internet un filmuleþ inedit, fãcut de un român stabilit în Statele Unite, mai precis în Seattle, care lucreazã
la celebra companie Microsoft. În film ni se relateazã, într-uun mod original, cele mai importante realizãri, invenþii,
descoperiri, personalitãþi de pe plaiurile mioritice. Deºi calitatea imaginii nu este tocmai grozavã, mesajul trasmis
este unul ce merita atenþie... ºi trimis mai departe. Iatã, integral, textul care însoþeºte filmul.
„Sunt unele þãri farã de care lumea ar fi
avut o cu totul altã faþã decât cea pe care
o ºtim astãzi. Ne putem imagina lumea
fãrã SUA, Marea Britanie, Italia, o lume
fãrã hamburgeri, ONU, ritualul ceaiului,
ceasuri mari ca Big Ben, pizza, paste,
melodii romantice ºi, de ce nu modelele
din filme. Dar, avem o mare întrebare:
Câþi dintre voi v-aþi gândit la o lume fãrã
România? Pentru aceia dintre voi care nu
aþi fãcut acest lucru... fiþi atenþi!”(un
român care lucrezã la Microsoft)

Stiloul, cibernetica
ºi insulina

Încercaþi sã vã imaginaþi cã veþi scrie
toatã viaþa numai cu un creion. Nu
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este atât de convenabil, nu? În caz cã
nu ºtiaþi, ºi suntem siguri cã nu ºtiaþi,
stiloul cu peniþã a fost inventat de profesorul român Petrache Poenaru.
Invenþia sa a fost patentatã de guvernul francez în 1827. Doctorul ªtefan
Odobleja, un alt ilustru om de ºtiinþã
român este cunoscut ca pãrintele
ciberneticii. Practic, el este inventatorul ciberneticii moderne. Odobleja a
fãcut ºi primele demonstraþii în psihociberneticã. Nicolae Paulescu, un
medic român a inventat insulina, o
descoperire foarte controversatã ºi
nebãgatã în seamã, la început. Numai
dupã 50 de ani, când doi canadieni
au primit premiul Nobel pentru

