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1783 - S-a născut, în Columbia, Simon
Bolivar, general şi om politic sud-american,
unul dintre conducătorii mişcării de eliberare a
popoarelor din America Latină (1810-1826) de
sub dominaţia spaniolă (m. 17 decembrie
1830).

1803 - S-a născut compozitorul Adolphe
Charles Adam (m. 3 mai 1856).

1864 - S-a înfiinţat Poliţia de Frontieră,
actul de naştere al instituţiei fiind considerat
Decretul nr. 892 din 24 iulie 1864, semnat de
domnitorul Alexandru Ioan Cuza, care i-a reunit
pe grănicerii moldoveni cu cei munteni într-o
singură structură, organizată pe zece
batalioane grupate în patru ”inspectorii”.

1886 - S-a născut actorul Mişu Fotino,
fondator al Teatrului de Stat din Braşov (m. 4
ianuarie 1970).

1897 - S-a născut Amelia Earhart, pioner
al aviaţiei şi militantă angajată pentru drepturile
femeii (dispărută la 2 iulie 1937, în Pacific).

1911 - S-a născut George Ivaşcu, critic şi
istoric literar, publicist (m. 21 iunie 1988).

1917 - Are loc Bătălia de la Mărăşeşti, cea
mai mare de pe frontul românesc din tot cursul
Primului Război Mondial.

1921 - S-a născut tenorul Italian Giuseppe
di Stefano (m. martie 2008).

1942 - A început bătălia pentru Caucaz,
încheiată prin victoria armatelor sovietice, la 9
octombrie 1943.

1949 - Sunt inaugurate primele Gospodării
Agricole de Stat, după model sovietic.

1977 - A murit Emil Botta, actor, poet (n.
15 sept. 1911).

1978 - Generalul Ion Mihai Pacepa,
adjunctul şefului Direcţiei Informaţii Externe,
secretar de stat în Ministerul de Interne, cere
azil politic ambasadei SUA de la Bonn.

1990 - Senatul României adoptă un
proiect de lege prin care se instituie ca
sărbătoare naţională a României ziua de 1
Decembrie, zi în care, în anul 1918, prin unirea
Transilvaniei cu România, s-a încheiat procesul
constituirii statului naţional unitar român.

Cel mai performant
nas din regnul animal 

”Nasul” elefantului nu este doar cel
mai lung, ci și cel mai performant din
regnul animal, potrivit unui studiu realizat
de cercetători japonezi. Genomul
elefantului african conține cel mai mare
număr de gene asociate receptorilor
olfactivi, circa 2.000. Acest lucru
înseamnă că un elefant are un miros de
cinci ori mai dezvoltat decât cel al unui
om și de două mai puternic decât al unui
câine. Pachidermele îi devansează la
acest capitol chiar și pe deținătorii
recordului în regnul animal: șoarecii.
”Trompa unui elefant nu este doar lungă,
ci și foarte performantă”, a subliniat
autorul studiului, Yoshihito Niimura,
reprezentând Universitatea din Tokyo. 

Modul în care genele olfactive
funcționează nu este totuși foarte bine
înțeles, dar este, cu siguranță, ceea ce
le-a permis elefanților să supraviețuiască
de-a lungul vremurilor. Capacitatea lor de
a mirosi le permite acestor animale să-și
găsească hrana, partenerele și să evite
prădătorii. Pentru acest studiu științific a
fost comparat aparatul olfactiv al
elefanților cu cele ale altor 13 animale,
precum caii, iepurii, porcușorii de
Guineea, vacile și cimpanzeii. Primatele
și oamenii sunt mamiferele cu cele mai
puține gene asociate simțului olfactiv,
potrivit studiului. ”Acest lucru ar putea fi o
consecință a faptului că au renunțat la
miros pe măsură ce s-a dezvoltat văzul”,
a precizat profesorul Niimura. 

TEhNOLOGIILE DIN TRECUT REvIN!DE fRICA SpIONAjULUI

n RĂZBUNAREA MAȘINILOR DE SCRIS
n Spionarea facilă a tehnologiilor noi a
determinat pe foarte mulți oameni de afaceri
din Germania să revină la mașinile de scris de
odinioară. În plus, tot în Germania crește
tendința mai multor companii micii și mijlocii de
a renunța la conexiunea la internet, pentru a
evita să cadă pradă spionajului. Amplul
program de interceptare și monitorizare a
telecomunicațiilor de către Agenția Națională
pentru Securitate din SUA (NSA) nu a făcut
discriminare între aliați și dușmani, dar nici
între secrete. Tot mai mulți analiști sunt de
părere că agenția americană nu s-a sfiit să
mai tragă cu coada ochiului și la tehnologiile
aliaților. S-a confirmat deja că, pentru aliații
canadieni, programul a fost folosit pentru
monitorizarea Ministerului brazilian al Mediului
și a companiei petroliere Petrobras,
principalele rivale în ceea ce privește
exploatarea zăcămintelor din Oceanul Atlantic.

Așa că oamenii de afaceri germani, care dețin
importante patente când vine vorba despre
industrie, au decis să revină la tehnologiile de
altădată. Oricum, Germania a fost printre cele
mai spionate țări prin programul Prism, așa că
suspiciunile sunt foarte mari, mai ales că nici
telefonul mobil al cancelarului Merkel nu a
scăpat. Așa că, de la începutul anului, micile
companii din Germania se dotează de zor cu...
mașini de scris. 

Într-un an de zile se vindeau cam 10.000
de mașini de scris către colecționari, dar anul
acesta se înregistrează un adevărat boom.
Mașinile de scris au început să fie din nou la
modă din 2012, fiind preferate mărci celebre,
precum Bandermann și Olympia. Rolf Bonnen,
managerul companiei Bandermann, care încă
mai activează, este în nouălea cer și este
încrezător că a primit o nouă șansă! Vânzările
s-au triplat și are de gând să facă investiții și
în noi modele. A pornit chiar și o campanie

publicitară sub sloganul ”Rezistentă la spionaj.
Rezistentă la NSA”. S-a acomodat tendințelor
și contractorul Diehl, cu afaceri în domeniul
militar, care intermediază acum vânzări de
mașini de scris în loc de... calculatoare. 

n ATAC... DE IMAGINE n Pentru cei care
încă mai iau apărarea conexiunii la internet și
tehnologiilor moderne, noul atac informatic
căruia i-a căzut victimă publicația ”The Wall
Street Journal” (WSJ) cu siguranță nu le pică
bine! Conducerea cotidianului a anunţat că în
noaptea de marţi spre miercuri a fost victima
unui atac cibernetic revendicat pe Twitter de
un hacker ce propunea spre vânzare coduri de
acces la serverul său. În ediţia sa online,
cotidianul de afaceri, care face parte din
acelaşi grup ca agenţia de presă financiară
Dow Jones Newswire, afirmă că serviciul său
infografic a fost piratat de o parte terţă,
adăugând că deocamdată nu au fost
constatate pagube. 

Nicio alterare a infograficelor nu a fost
dezvăluită pentru moment, dar sistemul este
încă în curs de examinare, asigură cotidianul,
precizând că mai multe computere au fost
deconectate de la internet, pentru izolarea
atacurilor. Conducerea WSJ susţine că a
descoperit această intruziune informatică după
revendicarea ei pe Twitter de către un hacker
care oferea, în schimbul banilor, informaţii
despre clienţi, dar şi date care să permită
accesarea serverului cotidianului. Potrivit lui
Andrew Komarov, expert în securitate
informatică ce a alertat cotidianul, un astfel de
acces ar permite modificarea articolelor,
adăugarea unor conţinuturi noi şi suprimarea
unor conturi de utilizatori. Andrew Komarov,
directorul firmei californiene IntelCrawler, este
pe urmele acestui hacker care s-a făcut
cunoscut, succesiv, sub pseudonimele
Rev0lver şi Worm şi care a fondat o piaţă
neagră a punctelor slabe informatice denumită
Worm.in. 

SUA au alertat în mai multe rânduri cu
privire la pericolele criminalităţii informatice şi
impactul lor economic. La jumătatea lunii iulie,
secretarul american al Trezoreriei, Jacob Lew,
a afirmat că ”un atac cibernetic reuşit ar putea
ameninţa stabilitatea financiară a ţării”.

Maşina de scris ”Rezistentă 
la spionaj. Rezistentă la NSA”

Imagini cu o broască
gonflabilă de dimensiuni uriaşe
instalată într-un parc din Beijing
au declanşat o vastă cenzură
pe internet, după ce presa a
remarcat asemănarea cu fostul
preşedinte Jiang Zemin. Încă
de la instalarea pe lacul dintr-un
parc al capitalei chineze, la
sfârşitul săptămânii trecute,
uriaşa broască gonflabilă, cu
înălţimea de 22 de metri, a
atras atenţia trecătorilor, care
au observat asemănarea cu
fostul lider chinez. Observaţiile
în acest sens au fost, însă,
ulterior şterse de pe site-ul
agenţiei oficiale China Nouă
sau de pe site-ul de informaţii
Sina. În China, autorităţile au
recurs în mai multe rânduri la
cenzură, în special pentru a
împiedica ridiculizarea liderilor
politici sau publicarea unor
imagini care ar putea afecta

imaginea Partidului Comunist.
Anul trecut, cuvintele ”raţă
galbenă” au fost cenzurate
după ce utilizatorii de internet
au publicat o parodie a celebrei
fotografii cu un manifestant
care a blocat o coloană de
tancuri în apropiere de Piaţa
Tiananmen, în care raţe de
dimensiuni uriaşe au înlocuit
tancurile. Secretar general al
Partidului Comunist chinez în
perioada 1989-2002, Jiang
Zemin a renunţat în favoarea
succesorului său, Hu Jintao, la
preşedinţia influentei Comisii
Militare Centrale. Fostul lider
are însă în continuare o
influenţă crescândă în cadrul
Partidului Comunist. La cel de-
al 18-lea congres al partidului,
la sfârşitul anului 2012, el a
avut un cuvânt de spus în
alegerea noii echipe de la
conducerea ţării.

Broască gonflabilă... cenzurată

Oficialii din Africa de Sud sunt foarte
porniți să oprească flagelul braconajului și
justiția a început să dea pedepse foarte dure.
Un braconier a fost condamnat la 77 de ani de
închisoare pentru că a omorât rinoceri pentru
a le tăia cornurile, pe care le vindea pe piața
neagră. Mandla Chauke a fost arestat în 2011,
fiind prins în flagrant în Parcul Național Kruger,
fiind nevoie de mai bine de doi ani pentru a se
obține condamnarea sa. Oficialii de la Pretoria
au fost la început puțin convinși de importanța
luptei împotriva braconajului, printre multe alte
grave probleme cu care se confruntă Africa de

Sud, țara cu cel mai mai mare nivel al
criminalității din lume. Însă, la presiunile
Națiunilor Unite, Africa de Sud a schimbat
legislația și au început să se vadă rezultatele.
La începutul acestei luni s-au mai pronunțat
alte două condamnări împotriva a doi cetățeni
din Mozambic, la câte 16 ani de închisoare,
pentru braconaj în Parcul Național Kruger,
aflat la granița dintre cele două țări. 

Parcul Național Kruger este unul din
ultimele bastioane ale populațiilor de rinoceri,
cu circa 70% din specimenele care mai trăiesc
în libertate. Însă munca administratorilor era

foarte grea pentru a-i păzi, în lipsa unei
legislații dure. Anul trecut, specialiștii au
estimat că circa 370 de rinoceri au fost uciși
de braconieri, iar 62 de persoane au fost
arestate, fiind în așteptarea condamnărilor
care se anunță foarte aspre. La sfârșitul anului
2012, instanța din Africa de Sud a condamnat
un cetățean thailandez la 40 de ani de
închisoare doar pentru că a vândut cornuri de
rinocer pe piața ilegală din Vietnam și China,
unde există credința că ele au puteri
tămăduitoare, deși niciun studiu științific nu a
certificat acest lucru vreodată. 

77 de ani de închisoare pentru braconaj, în Africa de Sud


