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    Acceptam comenzi din Romania 
               pentru orice produse!

   PENTRU INFORMATII SUPLIMENTARE CERETI CU ALEX!

    PRETURI TRANSPORT AERIAN:
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ACTUALITATE

CSM a avizat favorabil
proiectul privind graţierea
colectivă a unor pedepse

Consiliul Superior al Magistraturii a dat, marţi, aviz favorabil
proiectului de lege privind graţierea colectivă a unor pedepse,
elaborat de Ministerul Justiţiei, a anunţat preşedintele instanţei
supreme, Cristina Tarcea. Avizul pozitiv este însoţit de două
obiecţii, vizând scăderea duratei pedepselor care ar urma să fie
graţiate, de la cinci la trei ani, respectiv ca printre beneficiari să
fie şi minorii, condamnaţi în regim special. Iniţial, documentul a
fost criticat de Direcţia Legislaţie din CSM, el fiind ulterior
modificat de Ministerul Justiţiei. Plenul CSM a avizat favorabil
proiectul de lege privind graţierea unor pedepse, în urma
modificărilor aduse de Ministerul Justiţiei, potrivit news.ro. După
discuţiile din plen au fost aprobate şi propunerile ca durata
pedepselor care sunt graţiate să fie scăzută de la cinci ani la
trei ani. De prevederile legii ar urma să beneficieze şi minorii
condamnaţi în regim special. Iniţial, Direcţia Legislaţie din cadrul
Consiliului Superior al Magistraturii a criticat proiectul de lege,
arătând că este insuficient explicat, iar o graţiere colectivă este
de natură să "creeze un sentiment de insecuritate socială”.
O altă critică a magistraţilor privea sintagma "persoane care
sunt unic întreţinător de familie”. "Aceasta va genera serioase
disfuncţionalităţi în aplicarea actului normativ, în lipsa indicării
oricărui criteriu care să circumstanţieze clar sensul acesteia”,
se arăta în punctul de vedere elaborat de Direcţia Legislaţie a
CSM. Nici graţierea pedepselor cu suspendare nu a fost
înţeleasă de specialiştii din CSM. Astfel, "proiectul de lege nu
cuprinde nicio dispoziţie referitoare la efectele graţierii asupra
pedepselor a căror executare este suspendată condiţionat sau
sub supraveghere”, potrivit sursei citate.
Pe 31 ianuarie 2017, fostul ministru al Justiţiei Florin Iordache a
transmis CSM, spre avizare, un proiect de lege privind graţierea
unor pedepse, motivând că penitenciarele din ţară sunt supraa-
glomerate.

Proiect: Ziua Unirii Basarabiei cu
România, sărbătoare naţională

Deputaţii Comisiei de cultură au votat marţi în favoarea proiectului
de lege pentru declararea zilei de 27 martie – Ziua Unirii
Basarabiei cu România ca zi de sărbătoare naţională, iniţiat de
deputatul PMP Eugen Tomac.

"Mi s-a părut absolut firesc ca odată ce ne apropiem de
marcarea celor 100 de ani de la Marea Unire să acordăm şi să
dăm un semnal politic şi un gest politic cu o anumită încărcătură
acestei zile, pentru că ziua de 27 martie reprezintă de apt
primul pas spre Marea Unire din 1918, Basarabia fiind prima
provincie care a făcut pasul spre reîntregirea ţării. Şi cred că în
contextul actual se impune să accelerăm această procedură
pentru că inclusiv în această lună vom marca cei 99 de ani de
la Unire", a afirmat Eugen Tomac, iniţiatorul proiectului de lege.
Preşedintele Comisiei de cultură din Camera Deputaţilor, Gigel
Ştirbu, a precizat că nu există niciun reproş la adresa proiectului
de lege din partea Consiliului Legislativ.
Potrivit acestuia, decizia din 1918 a fost luată democratic, de
Parlamentul de atunci - Sfatul Ţării şi nu trebuie amestecat cu
alte teme legate de teritorii care au aparţinut statului român.
"Aici discutăm strict de un ţinut locuit de români, cu un istoric
foarte clar ataşat de tot ceea ce înseamnă identitate şi spiritualitate
românească, un ţinut care din punct de vedere administrativ a
avut o evoluţie foarte clară şi la un moment dat a optat pentru
unificarea cu România printr-o decizie democratică şi recunoscută
la nivel internaţional", a mai spus Tomac.
Proiectul de lege, care urmează să intre în plen, a primit vot fa-
vorabil din partea senatorilor, Camera Deputaţilor fiind decizională
în acest sens. El a fost depus la Parlament în legislatura
trecută.

Călin Popescu Tăriceanu
ATAC dur la DNA și DIICOT

Călin Popescu Tăriceanu
e cel mai important om
politic care i-a cerut, clar,
demisia șefei DNA, Laura
Codruța Kovesi. Al doilea
om în stat nu crede că
procurorul șef al Direcției
va recurge la acest gest
după decizia CCR și spune
că o variantă ar fi ca
președintele Klaus Iohan-
nis să o demită.
Într-un interviu acordat lui
Mihai Gâdea, Tăriceanu
s-a dezlănțuit la adresa
procurorilor. I-a numit
corupți și pe cei de la DNA,

și pe cei de la DIICOT și a promis acțiuni în Parlament în
perioada următoare pentru respectarea ordinii constituționale.
”Există alternativa ca președintele Klaus Iohannis să o
demită, dar nu cred că va face asta. De fapt, sunt aproape
sigur, 99%, că nu o va demite. Președintele Romaniei s-a
sprijinit pe aceste instrumente de putere, pe care eu le-
am numit oculte. DNA e o instituție coruptă, DIICOT e o
instituție coruptă. Kovesi nu va demisiona, ea se consideră
o super-putere. Nu ma astept de la presedinte sa o demita
pe sefa DNA, nu ma astept de la doamna Kovesi sa
plece, dar Parlamentul nu poate sa ramana impasibil.
Poate sa faca o analiza, sa gandim la o modificare a
legislatiei si sa schimbam regulile jocului. Trebuie sa
existe un mecanism de corectie. Noi ce facem, privim?
DNA, este o institutie corupta, Parchetul general, ANI si
atunci ce lupta anticoruptie ducem noi in Romania?
Cei care sunt chemati sa lupte impotriva coruptiei au ei
insisi o problema de credibilitate. Cand noi avem atatea
procese pierdute la CEDO, nu e clar ca exista niste
derapaje? E un praf in ochi aruncat de un mecansim de
propaganda. Șefa DNA nu poate să considere că nu are
niciun fel de responsabilitate. Ce a făcut DNA nu se
întâmplă în nicio țară democratică. Nu se poate comporta
ca o rățușcă, trece prin apă și gata, e ca nouă.
Eu sunt imbatabil când vine vorba despre principiul
separării puterilor în stat. Nu mă tocmesc cu nimeni, nu
stau la discuții.”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

Norica Nicolai arată implicațiile
deciziei CCR: Suntem în fața unui

fenomen periculos!
Europarlamentarul ALDE Nor-
ica Nicolai a declarat marți,
la RFI, că decizia Curţii
Constituţionale privind
existenţa unui conflict juridic
între DNA şi Guvern privind
OUG 13 dovedeşte că sun-
tem “în faţa unui fenomen
periculos, a unui fenomen
de derapaj”.
Deputatul european spune
că decizia de luni a CCR

“este prima din aceşti ani care consacră foarte clar separarea
puterilor în stat ca principiu, constatând că o parte, o componentă
de fapt a puterii judecătoreşti, pentru că procurorul nu este
putere judecătorească, este un auxiliar, încalcă acest principiu,
imixtionându-se în activitatea puterii executive şi implicit a celei
legislative. Este o soluţie corectă din punct de vedere constituţional”.
În acest sens, Norica Nicolai cere o demisie de onoare ca o
soluție în momentul în care cineva depășește atribuțiile funcției:
“Eu zic că de ieri, anumite autorităţi trebuie să înceapă să-şi
facă puţin curat în curte. Faptul că procurorii şi de fapt nu
Parchetul General au trecut peste atribuţiile pe care le au
conform Constituţiei dovedeşte că suntem în faţa unui fenomen
periculos, a unui fenomen de derapaj. Asta reclamă dincolo de
o demisie de onoare, pentru că asta ar fi soluţia în momentul în
care-ţi depăşeşti atribuţiile din diverse raţiuni, interesant ar fi să
ştim care sunt raţiunile, este DNA-ul un actor politic sau nu, e
nevoie de un răspuns la această chestiune, trebuie să începem
să lucrăm puţin la consolidarea instituţiilor democratice”.
Mai exact, europarlamentarul menționează că s-a referit la
demisia procurorului-șef al DNA, Laura Codruţa Kovesi: “A
celor care au acceptat să facă acest lucru, mă refer la doamna
Kovesi”.

Desființat Consiliul Național 
pentru Combaterea Discriminării

Bogdan Diaconu exultă după ce Camera Deputaților a adoptat
proiectul său de lege privind desființarea Consiliului Național
pentru Combaterea Discriminării. Diaconu spune că a venit mo-
mentul ca o altă instituție să preia responsabilitatea apărării
cetățenilor români împotriva discriminării. 
"Sper să treacă și de Senat care este cameră decizională pentru
că forma actuală în care funcționează Consiliul Național pentru
Combaterea Discriminării și că de ani buni de zile este instalat
acolo domnul Csaba Asztalos nu ajută la îndeplinirea misiunii de
a combate discriminarea din punct de vedere al discriminării
majorității cât și al minorității. Cred că este inoportun pentru
diversele tipuri de majorități sau minorități de pe teritoriul țării
noastre. CNCND în această configurație și-a atins limitele și
trebuie să se desființeze și să apară o altă instituție care să
apere cetățenii români împotriva discriminării," a declarat Bogdan
Diaconu în exclusivitate pentru DCNews. Totodată, Bogdan
Diaconu susține că înființarea Consiliului a fost o măsură menită
să satisfacă anumite pretenții venite "din afară" și că a asistat de
multe ori la diferite nedreptăți, uneori îndreptate  împotriva sa.
"M-au deranjat foarte multe acțiuni ale Consiliului, dar și foarte
multe inacțiuni. Nu vreau să transfer în zona personală, dar eu
am fost sancționat în două rănduri. Odată când am spus că nu
are ce căuta pe o școală românească însemnele Ungariei Mari
și am fost amendat. Cea de-a dea doua oară am fost sancționat
când am promis că nu voi mai permite manifestații ilegale de
promovare a valorilor anti-românești și anti-familie tradițională.
Încă mă judec cu CNDCD," a completat Diaconu.

DEZASTRU total - Unde se află
regiunile României în cadrul UE

București-Ilfov este cea mai bine poziționată regiune din România,
cu un scor de puțin peste 45 puncte, însă rămâne la mare
distanță de regiunile cu un PIB comparabil pe cap de locuitor,
potrivit profit.ro. Scorul de 45,4 puncte plasează Capitala țării și
județul Ilfov pe locul 161 în rândul celor 263 de regiuni europene,
potrivit celei de a treia ediții a indicelui competitivității regionale
în UE, care analizează progresul înregistrat la nivelul regiunilor
în perioada 2013-2016.
Deși București-Ilfov a avansat patru poziții față de ediția
anterioară, când s-a clasat pe locul 165, regiunea prezintă
deficiențe semnificative raportat la suratele europene cu un PIB
comparabil, printre care regiunea italiană Trento (48,6 puncte,
locul 153), Schwaben, Germania (72,3 puncte, locul 51), Madrid,
Spania (67,7 puncte, locul 83) sau Cheshire (85,1 puncte, locul
16). Astfel, București-Ilfov stă mai prost decât omologii din UE
la capitolele instituții, infrastructură, sănătate, învățământul de
bază, dar și din punctul de vedere al maturității tehnologice și al
inovației, arată datele Comisiei Europene.
“În ansamblu, rezultatele din 2016 sunt consecvente cu cele
din 2013. Se poate observa în continuare un model policentric,
în cadrul căruia zonele puternice din jurul capitalelor și cele
metropolitane reprezintă principalii factori motori ai competitivității.
În majoritatea nord-vestului Europei se pot observa efecte de
propagare, însă acest lucru este mult mai puțin evident în
regiunile UE aflate înspre est și sud”, potrivit Comisiei, care
notează că gradul de competitivitate în statele estice a rămas
în general stabil.

Top 10 cele mai competitive regiuni din UE este completat de
Stockholm (Suedia), Surrey (Marea Britanie), Hovedstaden
(Danemarca), Luxembourg, Ile de France (Franța), Oberbayern
(Germania) și Hampshire și Isle of Wight (Marea Britanie).
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APEL CĂTRE POPORUL ROMÂN

IDENTITATE, SUVERANITATE ŞI UNITATE NAŢIONALĂ

Apelul unor academicieni români 
Către Poporul Român, 
Către instituţiile Statului Român

Având în vedere poziţia Academiei Române, de instituţie identitară funda men -
ta lă, aflată de un secol şi jumătate în serviciul Naţiunii Române, semnatarii
acestui Apel, îngrijoraţi de evoluţiile interne şi internaţionale din ultimele dece -
nii, caracterizate printr-o continuă şi alarmantă încercare de erodare a identităţii,
suveranităţii şi unităţii naţionale a României, cu multe acţiuni plasate sub semnul
globalismului nivelator sau al unei exagerate „corectitudini politice”, dar şi cu
multe acţiuni îndreptate direct împotriva Statului şi Poporului Român (rescrierea
tendenţioasă, lacunară sau chiar mistificatoare a istoriei, denigrarea simbolurilor
naţionale, subminarea valorilor şi instituţiilor fundamentale, sabotarea viitorului,
dezmoştenirea generaţiilor care vin după noi prin vânzarea pământului, a
resurselor solului şi subsolului, prin defrişări masive, prin înstrăinarea sau fali -
men tarea unităţilor economice, prin degradarea învăţământului şi a sistemului
sanitar, prin politizarea excesivă a tuturor subsistemelor statului şi societăţii,
ceea ce are ca efect deprofesionalizarea, confuzia valorilor, corupţia, lipsa de
efi cien ţă, apariţia unor tensiuni sociale), preocupaţi în mod deosebit de încer că -
ri le recurente de „regionalizare” a României sau de crearea de enclave autonome
pe baze etnice, contrare Constituţiei României  şi tendinţelor de integrare euro -
pea nă, total neproductive din punct de vedere economic, social, al calităţii vieţii
în aceste zone,  ne exprimăm ferm împotriva tuturor acestor acţiuni, ne pro nun -
ţăm cu tărie în favoarea identităţii, suveranităţii şi unităţii naţionale, solicităm
instituţiilor abilitate ale Statului Român, de la toate nivelurile, să vegheze  şi să
acţioneze pentru a preveni, pentru a contracara şi, atunci când se încalcă legea,
pentru a pedepsi toate diversiunile şi agresiunile la adresa identităţii, suveranităţii
şi unităţii naţionale a României şi a stabilităţii statului de drept. 
Chemăm alături de noi, în acest demers, întregul popor român, pe toţi locuitorii
acestui pământ, ne adresăm în articular intelectualilor, invitându-i să fie exemplu
de înţelepciune şi de patriotism,  ne adresăm oamenilor politici, invitându-i să
con lu creze cu responsabilitate şi patriotism pentru binele României, cu atât mai
mult cu cât ne aflăm în preajma sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, a cen te -
na rului aducerii împreună a tuturor provinciilor româneşti, eveniment pe care
popo rul român l-a aşteptat, pentru care a suferit, a lucrat şi a luptat atâtea veacuri
şi pe care l-a realizat cu atâtea jertfe. Să ne cinstim eroii, să fim la înălţimea lor,
lăsând generaţiilor următoare, tuturor locuitorilor României, o ţară unită,
suverană, cu dragoste pentru trecut şi pentru cultura sa, cu respect de sine,
stăpână pe pământul său, educată  şi prosperă, o ţară a Europei Unite, dar cu
iden titate proprie, românească. 
Aşa să ne judece viitorul! 

Iniţiat de academicienii Victor Voicu, Ioan-Aurel Pop, Gheorghe Păun
şi semnat de peste 80 de membri ai Academiei Române 
8 februarie 2017
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PE SCURT,PE SCURT,
ULTIMELE ȘTIRIULTIMELE ȘTIRI

adunate şi prelucrate

de Vasile Bădăluţă

* Donald Trump a declarat că prioritatea Statelor Unite
este să-și întărească armata pentru apărare și că
el o va face...

* În 2016, peste 340.000 de români s-au mutat din
România în țări europene.

* Parlamentarul Sebastian Ghiță, un ”el Fugitivo”,
acuzat de 8 infracțiuni și dispărut din luna decem-
brie 2016, e de negăsit. Ieri, DNA-ul l-a arestat pe
cumnatul acestuia, implicat în escrocheriile lui
Ghiță. La mijloc ar fi peste 50 milioane euro.

* În anul 2016, cea mai mare dezvoltare economică
a avut-o Germania (1,9%), urmată de Marea Bri-
tanie (1,8%) și de SUA (1,6%). Să sperăm că dom-
nul Trump va fi lăsat să aducă SUA pe locul întâi.

* Gruparea Abu-Sayyaf, afiliată grupării criminale
ISIS, a decapitat, pe 27 februarie, un german cap-
turat anul trecut. Gruparea solicitase Germaniei
565.000 de dolari pentru eliberarea prizonierului.

* Academia Română le cere absolvenților din
învățământul superior să rămână în țară sau să
plătească anii de studiu.

* Într-un fost buncăr nuclear din UK (United Kingdom)
a fost descoperită o cultură uriașă de canabis.

* Ministrul Muncii a spus că salariul minim pe
economie în țara noastră va crește la 1.750 lei.

* Dacian Cioloș îl atacă dur pe Liviu Dragnea și atacă,
de asemenea, noul guvern.

* În timpul ceremoniei de depunere a jurământului de
către noii miniștri, președintele Klaus Iohannis a
apreciat remanierea guvernamentală ca fiind ”o
mișcare bună”.

* În Râmnicu Sărat, o mașină a căzut într-un crater
de 5 metri, după ce șoseaua se surpase. Se crede
că sub asfalt ar fi puvnițe brâncovenești cu vin.

* Turcia, țară NATO,  cumpără rachete de ultimă
generație de la ruși, dar susține că nu va integra ra-
chetele în sistemul de apărare al Alianței Nord At-
lantice.

* Până acum 8 persoane au fost reținute privind
violențele de la manifestațiile din Piața Victoriei din
București.

* Postul de radio Vocea Americii a transmis că în
România criza continuă, iar ”corupția este de mult
în lumina reflectoarelor”.

* Liviu Dragnea consideră că protestele din Capitală
și din alte orașe au creat un conflict susținut de ”o
mașinărie de manipulare ultraprofesionistă care nu
a fost născută în România” și că același tip de
mesaje a fost folosit și în America.

* Patru tineri români au fost reținuți pentru trafic de
droguri. Ei cultivau cannabis într-un apartament din
Constanța și îl vindeau la Tulcea.

* Papa Francisc sugerează că ”este mai bine să fii
ateu dacât un catolic ipocrit”.

* Un câine a rămas blocat pe o stâncă în Munții
Făgăraș. A fost necesară intervenția a 16 pompieri
pe a-l salva.

* Deoarece drumul de acces a fost închis, oamenii
care locuiesc în ansamblul de locuințe din nordul
Capitalei (Greenfield) stau câte 2 – 3 ore la coadă
pentru a ieși cu mașinile din ”cartier”. Se pare că ni-
meni nu se sesizează de această situație anormală.

* Planul de Brexit are în vedere mai ales taxele și
imigranții. Premierul britanic May a spus: ”Decât un
acord prost, mai bine niciun acord. Noi părăsim UE,
dar nu părăsim Europa”.

* Un robot numit ”Pablo” și construit de elevi români
a obținut medalia de aur la competiția ”First Tech
Challenge”BC Championship  din Canada.

* Raportul de țară publicat de Comisia Europeană
atrage atenția asupra dezastrului pe piața muncii
din țara noastră: peste un milion de români lucrează
”la negru”.

* NASA crede că pe 3 dintre planetele nou de-
scoperite și aflate la 40 de ani-lumină, ar putea fi
viață.

* Europarlamentarul german Markus Ferber exclude
aderarea României la Schengen. El  a spus că ten-
tativele Guvernului Grindeanu de a stopa urmărirea
în justiție a numeroase cazuri de corupție
dovedește lipsa voinței politice corecte.

* Ca urmare a informațiilor intenționat deformate și
insultătoare la adresa președintelui Donald Trump,
ziariștii de la New York Times și de la CNN nu au
fost acceptați la o conferință de presă de la Casa
Albă.

* Militarii români din Afganistan s-au adunat laolaltă
de Dragobete și au cântat pentru soții și iubite melo-
dia ”Cele două cuvinte”, aparținând trupei TAXI.

* Kim-Jong-nam, fratele vitreg al liderului nord-corean,
a fost omorât cu o substanță letală inclusă pe lista
armelor de distrugere în masă. El se opusese
regimului despotic al fratelui său vitreg și locuia în
exil, în Europa și în Asia.

* La nici 100 kilometri de București, la Gura Vadului,
turiștii pot simți cum trăiau strămoșii daci, deoarece
aici s-au construit case în copaci, pe deal, în văi.
Aerul este curat, bucătăria e tradițională și se simte
farmecul vieții de la țară.

* Cu tehnică de luptă adusă din SUA, americanii au
început să facă antrenamente cu elicoptere la baza
militară Mihail Kogălniceanu di n Dobrogea.

* Limuzina personală a lui Corneliu Vadim Tudor, un
autoturism Chrysler LX 300C,  a fost vândută cu
12.000 euro în cadrul licitației Colecția Vadim Tudor,
partea a 3-a.

*  10 persoane care au făcut parte, potrivit procuror-
ilor, dintr-o mare rețea de traficanți de comori
dacice, își așteaptă pedeapsa penală.

* Regimul stalinist de la Phenian avertizează mereu
Washingtonul: ”Schimbați-vă politica față de noi sau
noi ne vedem obligați să întărim capacitățile noastre
nucleare. Nu e de glumă”. Asemenea amenințări au
mai fost difuzate...

* Vulcanul italian Etna, renumit în lume, a intrat într-o
fază avansată de erupție.

* Zilele trecute, două școli evreiești din Washington
D.C. au fost amenințate cu bombe și au fost scrise
cuvinte antisemite pe ziduri.

* Italianul Maneo Morandi  trăiește de aproape 30 de
ani pe o insulă din Mediterana, la nord de Sardinia.
El este singurul locuitor  în insulă. Folosind energia
solară, el are curent electric, televizor și tabletă șui
nu vrea să plece nicăieri.

* Sorin Ovidiu Vântu a explicat unde i s-au dus banii:
”Am făcut dragoste de 100 milioane de dolari,
cash”. What? Are you crazy?

*. O femeie însărcinată din Slănic plânge de fericire
de fiecare dată atunci când își vede la supermarket
ciocolata preferată.

* În numele sănătății și al creșterii natalității, politi-
cianul Per-Erik Muskos din Suedia a propus ca
angajații să beneficieze de pauză NU pentru mân-
care, ci pentru SEX, și totul să fie plătit de angaja-
tori. 

LA ORA DE UMOR
- Știți de ce parlamentarii au salarii așa de mari?
- Pentru că prostia se plătește!

***
- Să presupunem că aș băga mâna în buzunarul unui

om și i-aș lua banii. Ce ar însemna că sunt în acest
caz?

- Ministru de Finanțe.
***

VORBE ÎNȚELEPTE
Cea mai prezentabilă carte de vizită este bunul simț.

(cugetare tibetană)
***

Am ajuns la concluzia că singurii oameni de care am
nevoie în viața mea sunt cei care au nevoie de mine
în viața lor chiar și atunci când nu am nimic de oferit
în afară de persoana mea. (Victor Hugo)

***
Trebuie să știm foarte bine că ceea ce nu trăim la

timp, nu mai trăim niciodată. (Octavian Paler)
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JUSTIŢIE

KOVESI PRINSĂ CU MINCIUNA
– Iată protocolul PICCJ – SRI!

Protocolul are numarul 003064 din 4.02.2009 si a fost
semnat cand Procuror General era Laura Kovesi. In baza
lui DNA si SRI au instrumentat ilegal, in parteneriat, dosare
penale. Ofiterii SRI cereau procurorilor sa nu puna la dosar
documentele folosite la anchete. In ianuarie 2017, DNA
prostea natiunea: “Nu exista si nu a existat nici un protocol
de colaborare SRI-DNA si nici protocol secret Coldea/Kovesi”

Lumeajustitiei.ro va prezinta dova-
da suprema ca mari dosare de
coruptie din Romania au fost in-
strumentate la nivelul DNA - in
mod abuziv - in baza Protocolului
clasificat strict secret nr. 003064
din 4.02.2009. Acest protocol este
certificatul de nastere al "campului
tactic" recunoscut public de gen-
eralul SRI Dumitru Dumbrava,
care a precizat ca SRI urmarea
dosarele penale pana la solutia
finala. La data semnarii protocolului

dintre PICCJ si SRI, sefii institutiilor erau Laura Codruta Kovesi
– Procuror General si George Maior director al SRI si Florian
Coldea, prim-adjunct al directorului SRI.
Documentul prezentat mai jos in facsimil reprezinta o adresa
strict secreta din 2013, trimisa de SRI conducerii DNA, in care
se transmiteau informatii in cadrul unui dosar penal aflat in in-
strumentarea procurorilor DNA si se specifica in clar ca
operatiunea mixta DNA-SRI se efectueaza in baza unor articole
din “Protocolul de cooperare intre Parchetul de pe langa Inalta
Curte de Casatie si Justitie si Serviciul Roman de Informatii
pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin in domeniul securitatii
nationale nr. 003064 din 4.02.2009”.
Se observa ca titulatura protocolului e mai mult decat aiuristica,
intrucat prin lege DNA nu are atributii de cercetare pe fapte de
siguranta nationala, iar SRI nu are atributii informative pe fapte
de coruptie.

Colaborarea intre magistrati si serviciile de informatii este
interzisa prin Legea 303/2004
Mai mult, in document, SRI invoca articole secrete din respectivul
protocol si adreseaza la final rugamintea ca “datele prezentate
sa fie destinate exclusiv informarii procurorului de caz, potrivit
principiului necesitatii de a cunoaste, fara a fi introduse in
dosarul cauzei”.
Existenta unui protocol de cooperare intre SRI si marile parchete
pe dosarele penale incalca flagrant Legea nr. 303/2004 privind
statutul judecatorilor si procurorilor care prevede interdictii si
sanctiuni severe:

“Art. 7 – (1) Judecatorii, procurorii, magistratii-asistenti, personalul
de specialitate juridica asimilat acestora si personalul auxiliar
de specialitate al instantelor judecatoresti si parchetelor nu
pot fi lucratori operativi, inclusiv acoperiti, informatori sau co-
laboratori ai serviciilor de informatii.

(2) Persoanele prevazute la alin. (1) completeaza, anual, o de-
claratie autentica, pe propria raspundere potrivit legii penale,
din care sa rezulte ca nu sunt lucratori operativi, inclusiv
acoperiti, informatori sau colaboratori ai serviciilor de infor-
matii.

(3) Consiliul Suprem de Aparare a tarii verifica, din oficiu sau la
sesizarea Consiliului Superior al Magistraturii ori a ministrului
justitiei, realitatea declaratiilor prevazute la alin. (2)

(4) Incalcarea dispozitiilor alin. (1) conduce la eliberarea din
functia detinuta, inclusiv cea de judecator sau procuror.”

Iata asadar ca impotriva statutului magistratilor si a competentelor
date prin lege celor doua institutii, acestea au semnat un
protocol intre ele si au cooperat pe dosare, protocol despre
care actualul Procuror General al Romaniei Augustin Lazar a
declarat in fata CSM ca este “o inginerie” nepermisa, dupa care
a sfarsit prin a nega existenta lui. In sedinta CSM din 18
ianuarie 2017, Augustin Lazar a recunoscut: "Nu mai exista
niciun protocol care sa prevada comisii mixte sau echipe mixte
sau nu stiu ce. A existat un protocol in care se discuta despre
echipe operative intre Ministerul Public si serviciile de informatii,
insa eu mereu mi-am pus urmatoarea problema: acest protocol
nu exista, eu nu mi l-am insusit si nu mergem inainte cu astfel
de inginerii, sa zic asa, pentru ca ele nu se gasesc in Codul de
procedura penala, Doamne Dumnezeule..."
Dupa ce ca e capra raioasa mai tine si coada pe sus! Cum a
mintit DNA natiunea si apoi s-a dat lezata!
Nu dezvaluim inca intregul document, care se refera la un
important om politic, dar amintim ca nu mai departe de luna
trecuta, mai precis prin comunicatul nr. 106 din 27 ianuarie
2017, DNA a avut o reactie nervoasa la doua articole de presa
aparute (aparute in www.evz.ro si www.flux24.ro) si a tras o
minciuna cat casa, pretinzand ca “Nu exista si nu a existat nici
un protocol de colaborare SRI-DNA si nici protocol secret
Coldea/Kovesi”. Cu minciunile DNA suntem obisnuiti demult,
insa ca reactie la cele doua articole din respectivele publicatii,
prin acelasi comunicat, DNA a anuntat ca a sesizat CSM “sa
faca verificari pentru a constata in ce masura, prin informatiile
transmise, este afectata independenta sistemului judiciar si
prestigiul magistratilor.”

KOVESI TREBUIE DATĂ AFARĂ
Presedintele Coalitiei Romanilor din SUA, preotul Chris
Terhes: “Pentru ceea ce a facut, Kovesi ar trebui exclusa
din magistratura... Cetateni ai Romaniei au fost anchetati,
judecati si poate condamnati nu in baza legii, care trebuie
sa fie publica, ci a unor protocoale secrete dintre procurori
si SRI la care doar aceste doua institutii au acces. Ce a
facut Kovesi e cel mai nimicitor atac la statul de drept, de-
mocratia, independenta justitiei”
Sefa DNA Laura Kovesi este autoarea celui mai nimicitor atac
la adresa statului de drept, democratiei, independentei Justitiei
si separatiei puterilor in stat, de la caderea comunismului pana
in prezent. Iar pentru asta, doctorita Kovesi ar trebui sa fie
exclusa din magistratura, considera presedintele Coalitiei
Romanilor din SUA, preotul Chris Terhes, cel care de-a lungul
timpului prin analizele si dezvaluirile sale a atras atentia asupra
abuzurilor care se comit in Justitia din Romania.
Intr-un scurt comentariu posatat pe pagina sa de Facebook,
Chris Terhes acuza ca Laura Kovesi a facut posibil ca cetateni
ai Romaniei sa fie anchetati, judecati si poate condamnati, nu
in baza legii, ci in baza unor protocoale secrete incheiate cu
SRI. Laura Kovesi este cea care, arata Terhes, a permis SRI sa
faca acte de urmarire penala, desi legea interzicea acest lucru.
Evident, Terhes se refera la protocolul incheiat intre PICCJ si
SRI in 2009, in perioada in care cele doua institutii erau conduse
de Kovesi si generalul Florian Coldea.
Iata comentariul lui Chris Terhes:
„Desi legea de functionare interzicea categoric SRI-ului sa faca
'acte de urmarire penala', in calitate de procuror general Kovesi
a semnat un protocol secret cu SRI permitand, nu in baza unei
legi care e publica ci a unei decizii CSAT care si aceea e
secreta, acestui serviciu secret sa faca 'acte de urmarire penala'.
Mai pe scurt, ceea ce legea interzicea SRI-ului sa faca, i-a
permis Kovesi din pix.
In urma acelui actiunii lui Kovesi, cetateni ai Romaniei au fost
anchetati, judecati si poate condamnati nu in baza legii, care
trebuie sa fie publica, ci a unor protocoale secrete dintre
procurori si SRI la care doar aceste doua institutii au acces. Ce
a facut Kovesi e cel mai nimicitor atac la statul de drept,
democratia, independenta justitiei si separatia puterilor in stat
de la caderea comunismului pana azi.
Pentru ceea ce a facut, Kovesi ar trebui exclusa din magistratura”.

CCR a dat CSM o lecţie de stat
de drept şi democraţie:

„Parlamentul si Guvernul au competenta de a institui,
modifica si abroga norme juridice de aplicare generala. In-
stantele, MP si CSM au misiunea de a realiza justitia, ni-
cidecum un rol in activitatea de elaborare a actelor normative,
prin participarea la procedura de legiferare... Cei care inter-
preteaza si aplica legea nu trebuie sa se implice in crearea
sau modificarea ei”. Livia Stanciu a facut opinie separata. 

CCR sanctioneaza extrem de dur derapajul CSM in cazul
sesizarii privind un presupus conflict de natura juridica intre au-
toritatile statului, ca urmare a adoptarii de catre Guvern a OUG
13/2017 de modificare a Codurilor penale fara avizul Consiliului.
Motivarea Deciziei CCR 63 din 8 februarie 2017, publicata in
urma cu cateva zile, ar trebui sa fie citita din scoarta in scoarta
de magistratii din CSM, astfel incat acestia sa poata evita alte
asemenea episoade jenante. Mai important insa, dupa lectia
oferita de CCR, membrii CSM ar face bine sa inteleaga faptul
ca misiunea lor este cu totul si cu totul alta, si sa nu se mai lase
atrasi in jocuri si razboaie politice.

In esenta, motivarea Curtii Constitutionale, publicata joi, 23
februarie 2017, explica faptul ca Parlamentul si Guvernul fac
legile, iar instantele, parchetele si CSM au datoria de a face
justitia, nu de a se implica in elaborarea legilor. In acelasi sens,
CCR le explica celor de la CSM ca cei care interpreteaza si
aplica legea nu trebuie sa se implice in crearea sau modificarea
ei. Lucruri simple, nu-i asa? Lucruri ce tin de statul de drept si
de democratia pe care CSM pretinde ca le apara.
In aceeasi Decizie, CCR arata ca instituirea obligativitatii avizului
CSM in activitatea de legiferare a Guvernului si Parlamentului
ar echivala cu o grava incalcare a unui principiu fundamental al
statului de drept, si anume principiul separarii puterilor in stat:
„CSM, ca parte componenta a autoritatii judecatoresti, potrivit
dispozitiilor Legii fundamentale, cu rol de garant al independentei
justitiei, nu poate fi transformat intr-un organ consultativ al Par-
lamentului, autoritatea legiuitoare primara, (sau Guvernului, au-
toritate legiuitoare delegata), fara a fi afectate valori constitutionale
precum statul de drept sau principiul separatiei si echilibrului
puterilor in cadrul democratiei constitutionale”. Mai mult, CCR
mentioneaza ca exista deja in jurisprudenta Curtii o decizie
care clarifica limitele constitutionale in care avizul CCR poate fi
considerat obligatoriu.

Astfel, Curtea observa ca CSM nu a tinut cont de dispozitiile
legale si constitutionale referitoare la competenta Consiliului, si
nici de jurisprudenta Curtii Constitutionale in materia avizelor
pe care aceasta autoritate publica este abilitata sa le adopte.
Judecatorii CCR arata ca limitele constitutionale ale competentelor
CSM au fost lamurite anterior de Curtea Constitutionala, prin
Decizia nr. 901 din 17 iunie 2009, care a retinut ca obligativitatea
avizului CSM pentru legiuitor se refera „numai la actele normative
care privesc in mod direct organizarea si functionarea autoritatii
judecatoresti, precum modul de functionare al instantelor, cariera
magistratilor, drepturile si obligatiile acestora etc”, iar ”orice alta
interpretare data sintagmei acte normative ce privesc activitatea
autoritatii judecatoresti ar determina o extindere a competentelor
Consiliului Superior al Magistraturii care nu s-ar intemeia pe
criterii clare si previzibile, deci ar fi arbitrara”.

Pe de alta parte, trebuie spus ca decizia CCR a fost luata cu
opinie separata. Cine credeti ca a facut-o? Nimeni alta decat
fosta sefa a Inaltei Curti, Livia Stanciu, care iata se dovedeste a
fi cat se poate de loiala Sistemului, chiar si atunci cand acesta
se clatina serios.
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HALUCINANT - Cum să scriem un
DENUNȚ, subiect de olimpiadă

Un subiect dat ieri la faza judeţeană a olimpiadei de limba
română i-a blocat pe profesori. Elevilor de la clasa a 12-a
din judeţul Prahova li s-a cerut să conceapă un denunț
după un fragment din romanul Moromeţii.
Subiectul făcut de Ministerul Educaţiei suna astfel:
„Imaginează-ți că te numești Luca Străjescu și ești
personajul care colectează cotele țăranilor pentru stat din
fragmentul extras din romanul Moromeții de Marin Preda.
Redactează un referat (raport scris) adresat conducerii
de partid, prin care să denunți calitatea de element
dușmănos a lui Ilie Moromete, pe care ai constatat-o
când ai fost să colectezi de la el cota".
Subiectul a fost cotat cu 30 de puncte din cele 120 ale
întregii lucrări. Cea mai bună teză se va califica în etapa
națională.
„(...) Îmi este dificil pe moment să vă dau un răspuns. Nu
sunt profesor de limba română (...). Subiectele se fac la
nivelul inspectoratelor județene. Noi avem în cadrul min-
isterului Cercul național de evaluare și examinare care se
ocupă de toate concursurile, olimpiadele, inclusiv ba-
calaureatul. Mâine dimineață, la prima oră, voi face o
analiză a acestei situații și vă voi da toate informațiile
necesare. În funcție de această analiză, concursul poate
fi anulat, să se țină altul. Nu este normal ca un asemenea
subiect, la un asemenea nivel, să fie pus în discuție. Cred
că elevii au lucruri mai interesante la care să se gândească,
mai ales la un concurs de acest gen.”, a declarat Pavel
Năstase, într-o intervenție telefonică la Antena3.

Cu ce medii au terminat facultatea 
Laura Codruța Kovesi și Florian Coldea
Trăim într-o Românie în care performanța în educație
este egală cu zero. Probabil acesta este unul dintre
motivele pentru care mulți dintre tinerii liceeni decid să
renunțe la orele de gramatică și nu se rusinează atunci
când în dreptul lor la bac scrie RESPINS.

Premianții și șefii
de promoție își
fac cu greu loc
în zona funcțiilor
publice de con-
ducere, care
sunt adesea
ocupate de cole-
gi de-ai lor, care
au reușit cu greu
să termine
facultățile, dar

care s-au născut în familii cu influență.
Iată unul dintre sutele de exemple. Întreaga presă a vorbit
de nenumărate ori despre Binomul care ar avea cea mai
mare putere în România. Acest celebru binom este format
din Laura Codruța Kovesi, șefa DNA și Florian Coldea,
fostul șef operativ al SRI. Cei  doi au ocupat mai bine de
10 ani două dintre cele mai importante funcții în stat. Ce i-
a recomandat însă pentru cele două „fotolii”? Cu siguranță
nu performanțele la învățătură.
La doar 29 de ani, Laura Codruța Kovesi primea o șansă
extraordinară din partea președintelui Traian Băsescu.
Aceasta devenea Procurorul General al României, cea
mai mare funcție pe care o putea avea un procuror, după
ce facultatea o terminase cu media 6,41, potrivit Cotidian-
ul.
Nici cealaltă parte a binomului nu a excelat la învățătură.
Florian Coldea a făcut liceul la seral, apoi a rămas repetent
la Institutul Politehnic din Timișoara, pentru ca apoi să
ajungă la Academia Națională de Informații, unde a mai
rămas repetent o dată. Media de absolvire a fost sub 7,
potrivit Cotidianul.
Așadar în România, spre deosebire de celelalte state ale
lumii, performanțele slabe în educație sunt cele care te
propulsează în cele mai importante funcții în stat. Și
aceasta este regula, nu excepția.

Americanii i-au dat 
'daună TOTALĂ' lui Salam: 
Suma uriașă confiscată

Dublă lovitură primită de Florin Salam din partea autorităților
americane. Manelistul s-a trezit cu planurile de afaceri date
peste cap, după ce polițiștii din SUA i-au confiscat cei aproape
100.000 de dolari pe care nu i-a declarat la urcarea în avion
când se îndrepta spre Europa.

Potrivit unui apropiat de-al
cântărețului, Florin Salam era
decis ca, în momentul în care
s-ar fi întors în România să
cumpere cu respectivii bani
două apartamente într-un
complex rezidențial nou, de
la marginea Bucureștiului.
Salam plănuia să le închirieze
mai departe, acesta fiind
hotărât să investească o mare
parte din veniturile sale în
asemenea afaceri, scrie

spynews.ro.
Dar, deși el făcuse toate demersurile necesare pentru a le
cumpăra, acum, afacerea a căzut, el fiind lăsat fără bani de
americani. Evident, supărarea este pe măsură, cu atât mai mult
cu cât șansele să recupereze banii nedeclarați sunt minime, și
posibilitatea să se întoarcă în SUA, pentru a-și relua seria de
concerte atât de bănoase, sunt foarte mici, el fiind, de acum,
supravegheat de autoritățile americane care îl suspectează de
evaziune.
Florin Salam a fost reţinut pe aeroportul din New York de
curând, în urma unui concert pe care l-a susţinut la un restaurant
cu specific românesc de acolo. Conform Antena Stars, cântăreţul
a mers să cânte la un restaurant, de unde a plecat cu o sumă
uriaşă de bani. Ajuns e aeroportul din New York, cântăreţul a
fost reţinut de către poliţia de frontieră din cauza sumei de bani
pe care o avea asupra lui, aproximativ 100 000 de dolari, fără
să deţină vreun act. Poliţia a hotărât să îl elibereze pe Florin
Salam şi pe cei din echipa lui, însă au decis şi să confişte suma
de bani.

Daniela Travel
Tarife surprinzător de ieftine

Bilete de avion, croaziere, 
pachet de vacanță oriunde doriți.

Verificați și cumpărați.  Tel. (818) 726-5151,  (818) 403-6515
e-mail: danielaionescu@gmail.com
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După Decizia CCR, 
Codruța Kovesi ar trebui 

să-și depună demisia.
Luni dimineaţa, la ora punerii în
mişcare a sîngelui mediatic, DNA
a dat publicităţii un Comunicat
fluviu despre ceea ce textul
numeşte „Cauza comunicată prin
Comunicatul nr. 126 din data de
2 februarie 2017”:Trimiterile la un
alt Comunicat, lungimea textului,
abundenţa datelor au făcut ca
presa română, cu excepţia notabilă
a Evenimentului zilei, să abordeze
Comunicatul în trecere, ca pe un
moment de rutină din viaţa şi ac-
tivitatea instituţiei conduse de

Codruţa Kovesi.În realitate, aşa cum a observat chiar din titlul
Evenimentul zilei, Comunicatul DNA, dînd seamă de decizii
luate de procurorii DNA, vineri, 24 februarie 2017, are o
semnificaţie istorică:Pe şest, ca hoţii! vorba Diviziei Presă a Bi-
nomului, DNA recunoaşte abuzul întruchipat de anchetarea
adoptării de către Guvern a OUG nr. 13 prin clasarea cauzei şi
trimiterea Dosarului la Parchetul General pe motiv că faptele nu
ţin de competenţa DNA.
Gestul DNA nu ține de normala și necesara corectare a activității
după descoperirea unei erori.Sub semnul infantilului Noi suntem
DNA și ni se rupe de tot, de legi, de Constituție, ba chiar și de
Dumnezeu, avînd în vedere că Șefa, Codruța Kovesi, e Fecioara
morală a Națiunii! devenit stat în stat, acest simplu departament
al Ministerului Public se crede infailibil.Prin intermediul rețelei
SRI de la Curtea Constituțională (secretare, șoferi, femei de
serviciu, chiar Livia Stanciu, poate), Codruța Kovesi a aflat că
anchetarea Guvernului va fi făcută praf de judecători luni după-
amiaza.Și s-a grăbit să renunțe la Dosar, ca să nu fie prinsă în
ofsaid.
Renunțarea la Dosar a fost una dintre manevrele de ultimă oră
menite a mai reduce din proporțiile scandalului.A doua manevră
a constituit-o ticluirea unui nou dosar Fugitivului Sebastian
Ghiță, știind, tot de la SRI, că postul va mușca din diversiune și
se va ocupa de apărarea neroadă a patronului în loc să se
ocupe de abuzul DNA.
Luată in extremis, pentru a mai micșora din lovitura dată de
CCR, renunțarea la anchetarea Guvernului pentru Ordonanța
13 are semnificația unei recunoașteri implicite a Abuzului, unul
dintre cele mai mari Abuzuri ale unei instituții de forță de la
crimele comise de Securitatea stalinistă încoace.
Iată faptele lămuritoare.Pe 1 februarie 2017, trei cetăţeni (doi
bărbaţi şi o femeie) depun la DNA un Denunţ în care premierul
Sorin Grindeanu, Florin Iordache şi preşedintele PSD sînt
acuzaţi de folosire a influenţei pentru a obţine foloase
necuvenite.Mai precis, invocînd articolul 13 din Legea nr.
78/2000, semnatarii îl acuză pe Liviu Dragnea în principal de a-
şi fi folosit funcţia de preşedinte al PSD pentru a impune
Guvernului adoptarea OUG nr. 13, astfel încît el să obţină
foloase necuvenite.
1. Cei trei, membri ai unui ONG funambulesc, sunt în afara

activității Guvernului. Pentru a fi luat un serios, un denunț
despre o decizie a Guvernului presupune drept autori funcționari
din cadrul Guvernului, despre care se crede că s-au decis să
dezvăluie ce-au văzut sau chiar ce au făcut în chip ilegal. Cei
trei sunt însă simpli cetățeni, nici măcar jurnaliști, pentru a se
crede că au aflat ceva din surse. La fel de bine, cei trei erau
îndreptățiți să depună un denunț împotriva unei aselenizări
din viitor.

2. Denunțul lor a picat la țanc într-un context de Război politic
între Klaus Iohannis și Sistem, pe de o parte, și Guvern și
PSD, pe de altă parte. Se poate suspecta că gestul lor n-a
fost urmarea unei revolte cetățenești, ci efectul străvechiului
truc al DNA prin care se ticluiește un denunț pentru a găsi
motiv de anchetare penală din motive de răfuială politico-
mafiotă.

Acestea sunt însă doar ipoteze.Sigur e că denunţul împotriva
OUG a beneficiat de un imens tărăboi mediatic. Deoarece în
zilele respective, PSD şi Guvernul se aflau sub artileria străzii,
a lui Klaus Iohannis şi a partidelor prezidenţiale – PNL şi USR –
mai toată lumea a înscris denunţul în spaţiul bătăliei
politice.Denunţul însemna o premieră în istoria României.Prin
el se cerea anchetarea de către un Department al Parchetului –
DNA – a unui act ţinînd de competenţa Guvernului desemnat în
chip democratic.
E la mintea cocoşului că, urmarea votului din 11 decembrie
2016, Guvernul Sorin Grindeanu putea da din punct de vedere
constituţional orice Ordonanţă de urgenţă.Singura raportare
posibilă a actului se face la Constituţie.Altfel spus, în cazul
OUG, singura acuzaţie posibilă era cea de încălcare a
competenţelor date de Constituţie.CCR, sesizată de CSM la
presiunea anticonstituţională a lui Klaus Iohannis, a decis că
din punct de vedere constituţional Guvernul avea dreptul să

enunţe OU.Cu toate acestea, prin Comunicatul din 2 februarie
2017, DNA anunţă c-a luat în serios denunţul tiribombistic şi a
deschis o anchetă în rem sub suspiciunea că Ordonanţa a fost
făcută în interesul personal al lui Liviu Dragnea.
Mulţi ziarişti au rămas stupefiaţi de iniţiativa DNA.Eu am
considerat şi pe drept cuvînt că DNA comite un abuz incredibil:
Supunea unei anchete penale un act realizat de Guvernul dem-
ocratic ales!Spre deosebire de aceşti jurnalişti, eu însă nu m-
am năpustit asupra luării în serios de către DNA a denunţului
celor trei persoane.
La o emisiune România 9 de la TVR 1, realizată de Ionuţ
Cristache, am ţinut să-mi justific prudenţa.Potrivit Comunicatului
din 2 februarie 2017, DNA suspectează că întocmirea şi
adoptarea Ordonanţei s-au făcut la presiunea lui Liviu Dragnea,
care şi-a folosit influenţa de președinte al PSD pentru a impune
acest act, deoarece îi servea în treburile sale cu Justiția.Dacă
DNA a deschis o anchetă în această chestiune – am zis în
studio – înseamnă că pe lîngă denunţ DNA are şi indicii serioase
privind implicarea lui Liviu Dragnea în decizia Guvernului.Nu
resping ipoteza că Liviu Dragnea şi Florin Iordache au fost
interceptaţi şi că – am susținut asta şi la interviul cu Victor
Ponta de la România Tv –stenogramele interceptărilor îl surprind
pe Liviu Dragnea zicîndu-i lui Florin Iordache, dar şi premierului,
să pună la cale Ordonanţa 13 ca să poată fi el salvat.
După Comunicatul din 2 februarie 2017, DNA a declanşat o
anchetă spectaculoasă.Un spectacol menit a făuri și consolida
imaginea unui Guvern atît de corupt încît a fost capabil să
adopte ditamai Legea (Ordonanța de Urgență e practic o lege)
pentru a favoriza niște penali.
Au fost convocaţi ca martori: ministrul Afacerilor Externe,
Ministrul Afacerilor Interne, Secretarul general al Guvernului,
ministrul Relaţiei cu Parlamentul, doi secretari de stat.Convocarea
miniştrilor să dea cu subsemnatul în faţa unui procuror DNA s-a
constituit într-un act de făţişă demonstraţie a Puterii sale
absolute din partea Codruţei Kovesi.Iată, spunea Spectacolul
mediatic, eu, Codruţa Kovei sînt a mai tare din Balcani!Ce dacă
e vorba de Guvernul unei țări?Ce dacă e vorba de Guvernul
unei majorități zdrobitoare ivite din alegeri libere și corecte
desfășurate cu două luni în urmă?Noi suntem DNA!Iar eu sunt
șefa DNA și de nimeni și nimic nu-mi pasă!Chem miniştrii la
DNA cînd vor muşchiuleţii mei (fiind vorba de o cucoană,
Codruţa Kovesi n-are muşchi, ci muşchiuleţi, chiar dacă în
facultate a jucat baschet în loc să înveţe Drept!)Ancheta duduia
din toate motoarele.Se profila convocarea lui Liviu Dragnea şi a
lui Sorin Grindeanu.Spectacolul m-a făcut să cred că DNA are
indicii serioase că OU a fost rezultatul unei presiuni din partea
lui Liviu Dragnea.Trebuie să fii descreierat de puterea deţinută
ca să-ţi îngădui astfel de momente – anchetarea Guvernului
pentru o Ordonanță de Urgență – fără a avea indicii serioase că
realizarea și adoptarea Documentului au fost acțiuni ale unui
Grup Infracțional Organizat.
Luni, 27 februarie 2017, DNA ne anunţă c-a fost clasată cauza
privind afacerea de corupţie în adoptarea OUG 13.De ce?Fapta
nu există.Pur și simplu.Prin urmare, DNA clasează cauza şi,
pentru a mai drege busuiocul născocește niște așa zise fapte
penale, ținînd de Parchetul General, în adoptarea OUG, pentru
a putea trimite dosarul la Parchet.
Cum adică?Timp de o lună, România a oferit spectacolul
anchetării unui Guvern de către DNA pentu fapte de corupţie.În
tot acest timp, imaginea miniştrilor convocaţi la DNA, manipulările
Diviziei Presă a Binomului, declarațiile Codruței Kovesi și ale lui
Klaus Iohannis au întreţinut suspiciunea unui act adoptat de
Guvern printr-o afacere de corupţie.Altfel spus, potrivit anchetei
de o lună, Guvernul României a fost suspectat public de a fi
adoptat o OU dinadins pentru a rezolva interesele coruptului
Liviu Dragnea.Acum DNA vine şi ne spune că s-a înşelat!
Caracterul senzaţional al ştirii e dat de faptul că DNA recunoaşte
implicit, hoțește, c-a fost un abuz.Un abuz confirmat public de
Decizia CCR.Se pune întrebarea:Cum de a declanşat DNA o
anchetă cu astfel de semnificaţii grave – suspectarea Guvernului
de a fi în întregime corupt – fără să fi avut ca punct de plecare
altceva decît denunţul halucinant a trei persoane din afara Gu-
vernului, de fapt, simpli cetăţeni de pe stradă.Dacă eu depun
un denunţ împotriva Codruţei Kovesi plecînd de la Dezvăluirile
despre ea din dosarul Black Cube, mă ia cineva în serios dacă
nu prezint şi alte probe decît spusele lui Daniel Dragomir?Și
cum răspunsul trimite la un Abuz, unul dintre cele mai mari din
istoria României, avîndu-și cauza în credința că DNA e stat în
stat, se pune întrebarea: De ce nu demisionează Codruța
Kovesi?Cine să-i ceară demisia?Divizia Presă a Binomului SRI-
DNA? Presa așa zis independentă, paralizată la gîndul c-ar
putea s-o supere iremediabil pe Lulutza?Liderii PSD, fericiți c-a
mai trecut o zi fără a fi convocați la DNA ca să dea socoteală de
averile dobîndite prin jefuirea avuției naționale?

Gabriela Firea a declanșat
REVOLUȚIA la Primăria București

Primăria Capitalei trece la un
alt nivel. Cei mai mulţi consilieri
generali ai Primăriei Capitalei
şi-au dat marţi acordul de prin-
cipiu pentru înfiinţarea a 19
firme proprii, care să se ocupe
de fur ni za rea energiei electrice
şi termice, de iluminatul public,
administrarea spitalelor, alte
servicii şi utilităţi publice.
Consilierii din partea PNL şi
USR au votat împotrivă. Pri-
marul Capitalei, Gabriela Firea,

a declarat că persoanele care votează împotriva înfiinţării
firmelor susţin corupţia şi birocraţia, anunţă TVR.

Cele 19 societăţi pentru care s-a dat acordul de principiu
ar urma să aibă ca obiect de activitate:
* producerea, furnizarea energiei electrice şi termice,

servicii energetice şi de mentenanţă
* realizarea activităţilor necesare asigurării serviciului de

iluminat public
* administrarea şi dezvoltarea infrastructurii unităţilor

sanitare ale municipalităţii
* protecţia civilă şi activităţile de voluntariat specifice

acesteia
* servicii în tehnologia informaţiilor
* construirea, dezvoltarea şi administrarea de baze sportive

şi terenuri de sport
* punerea în valoare şi exploatarea obiectivelor turistice

din Capitală, precum şi promovarea Municipiului Bucureşti
ca destinaţie turistică

* administrarea parcurilor, grădinilor publice, a lacurilor şi
ştrandurilor de pe raza Municipiului Bucureşti

* serviciul de administrare a reţelei de agrement a
Municipiului Bucureşti

* administrarea spaţiilor publicitare
* întreţinerea materialului lemnos situat pe spaţiile verzi

aflate pe domeniul public al Municipiului Bucureşti
* asigurarea protecţiei şi siguranţei obiectivelor de interes

public şi privat
* consolidarea clădirilor cu risc seismic
* servicii de coordonare/consultanţă pentru proiectele de

infrastructură mare ale Municipiului Bucureşti
* gestionarea unitară a fondului imobiliar al Municipiului

Bucureşti
* administrarea drumurilor
* administrarea parcărilor publice
* dispecerizarea activităţii de transport local de persoane

pentru troleibuze, tramvaie şi autobuze
* managementul sistemelor integrate de trafic, informare

călători şi management al flotei transportului public.
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Pippidi explică ”alternativele
2017”: Iohannis își face partid

prezidențial nou!
Preşedintele Societăţii Academice
din România (SAR), Alina Mungiu-
Pippidi, într-un editorial pentru
România Curată, propune mai
multe scenarii, ”alternative 2017”.

Astfel, potrivit acesteia este nece-
sar să se facă o alternativa 2017,
”că altfel degeaba dau ei jos gu-
vernul Grindeanu”.

Profesor de politici publice, Alina
Mungiu-Pippidi propune scenariu

potrivit căruia ”președintele Klaus Iohannis își dă seama că nu
mai poate continua cu partide care au un trecut, și îi dă mandat
lui Dacian Cioloș să facă un partid nou”.

”Aici chestiunea care se pune este dacă din USR se poate face
un partid prezidențial serios sau va rămâne cum e acum, sub
nivelul de coerență și competență politică de la precedentele
încercări, adică PAC (mare succes, dar s-au scindat și au
dispărut), Alternativa României/UFD (oameni buni, băgați de
Varujan la Vîntu și alte combinații) sau URR (oameni excelenți,
nu au făcut nici un compromis și au cîștigat alegeri doar la Cîm-
pulung, au dat faliment)”, adaugă aceasta.

”Rezistenții din Piața Victoriei ne umplu forumurile și cutiile de
email cu îndemnuri să le fie valorificată energia. Să se facă o
alternativa 2017, că altfel degeaba dau ei jos guvernul Grindeanu.

Fiind nașa primului titlu, Alternativa 2000, dat în iarna lui 1995,
cînd consideram că ne trebuie cam cinci ani să construim o
elită politică alternativă la PSD (numărați voi cîți ani sunt de
atunci), aș putea schimba pe un alt canal, că am văzut filmul
ăsta, am și jucat în el de vreo trei ori. Dar oamenii au dreptate.
Au ieșit în stradă pentru că au crezut că e un moment decisiv.
Au ieșit pe cuvîntul unor oameni care i-au chemat, și care ar
trebui să aibă un oarecare sentiment de obligație față de ei și
ceva să le ofere pentru viitor. Dar am bănuiala că nu au, că îi
cunosc pe ideologii revoluției actuale de pe vremea cînd noi
eram în Piața Universității sau cu spatele la zid cînd strigau la
noi Moarte lor!, iar ei erau editorialiști la Scânteia, Tineretul
Liber sau Voiculescu (numele lor sunt Cristian Tudor Popescu,
Mircea Cărtărescu, etc), sau de cînd noi eram contra exploatării
de la Roșia, iar ei erau în redacții achiziționate integral de Gold,
de văzut studiul de caz al Ioanei Avădani, aici (numele lor sunt
Mălin Bot, Mircea Marian și alți rezistenți de ultimă generație
din iarna 2017). Ca atare, pentru miile de oameni frustrați zilele
astea că nimeni nu pune umărul după ce ei și-au făcut cu
prisosință și adaos de civilizație și umor, datoria, iată care e al-
ternativa 2017, sau mai exact, alternativele pozitive pe care le
aveți.

Alternativa 2017- 1.

PSD a înțeles ceva din toate astea și va prezenta un partid
reformat pe viitor.

Nu prea cred, și iată de ce. PSD a făcut lucruri mult mai rele în
trecut (în marțea neagră chiar au încercat să scoată complet
conflictul de interese, au încercat să schimbe totalul votanților
la referendum, etc), a mai încasat contralovituri rele și o aripă
mai reformistă tot nu a ajuns la putere. Pentru că nu era nici
una, minus niște acoperiți de pe la SIE cu care luptam eu prin
extern pentru integrarea României în UE în anii două mii; și
care erau de trei ori slabi, că erau din Externe, deci nu aveau
bază populară, că erau acoperiți și că știam toți că sunt. Ca
pregătire erau zece etaje peste cei de acum, dar ce folos? Mai
sunt și acum vreo cîțiva- au fost scoși la delimitare zilele tre-
cute- dar problema tot aceea este. PSD nu a mai avut curaj,
după Geoană și Ponta, să încerce oameni dinafară, deși au
fost praf făcuți în străinătate pentru că nu au avut oameni de
profil internațional. La fiecare epurare de către DNA, partidul s-
a mai apropiat un pas de bază, și dacă vă iese să-l băgați pe
Dragnea, baronul chintesențial, la pușcărie, va avansa Oprișan,
achitat de toate instanțele, sau altul ca el. 

Nu vrem să acceptăm că PSD este produsul unui electorat, în
care a atras și ceva clasă mijlocie, mai ales bugetară, care s-a
săturat de discuții despre austeritate de la unii care dau țepe gi-
gantice la restituirea proprietăților și îi preferă pe ăia care fură,
dar măcar nu le bagă mîna direct în buzunar lor. Oamenii ăștia
nu au nici un entuziasm pentru PSD, trecute sunt vremurile
cînd Iliescu era iubit, pur și simplu rațional au evaluat (sondaj
IRIS în noiembrie) că guvernul Ponta a fost mai bun decît
guvernul Cioloș pentru ei, cu o margine suficientă. Așa cum
după vara lui 2012 a urmat o mare victorie PSD-PNL, acum am
avut marea victorie mai întîi și scandalul pe urmă, dar mandatul
lor de la popor rămîne, chit că el nu a fost să se închidă DNA.
Nici să nu vă imaginați că, dacă DNA vrea să îl lege pe Dragnea
pentru mai nimic,ăsta se va lăsa dus și votanții lui or să aplaude.
La condamnarea cu dedicație, majoritatea parlamentară va
răspunde cu legiferarea cu dedicație, de data asta pe față, ziua
și fără secrete. În rest, ce cred că a învățat PSD e doar că
nebun e ăla care se atinge de SRI, așa că sunt de părerea lui
Băsescu, o vor lăsa mai moale cu lupta cu Sistemul, deocamdată
vreo doi acoperiți notorii au fost plantați pe la Grindeanu, nu mi-
e clar dacă pentru a-l ține sub supraveghere sau acolo e linia
moartă. Tot ce trebuie să facă PSD ca să îi țină piept lui
Iohannis, care și-a urmărit ghinionul cu casa pînă la consecințele
finale, este contramobilizare, și au cum, slavă Domnului, Coaliția
pentru Familie și alte populisme naționalist creștine create de
ruși și importate de noi (din convingeri similare, nu că am fi cu
Putin). Calea poloneză deci, cu asupra de măsură, cît se poate,
că noi nu suntem Polonia și cel mai mic bobîrnac de la Bruxelles
ne învinețește rău. Dar, la drept vorbind, nu prea au ce ne face.

Alternativa 2017-2
Alt premier al lui Iohannis, susținut de o majoritate parlamentară
difuză
Scenariul doi sună cam așa. Divizia de presă Servicii, greu
lovită de tăierea a zece la sută din buget, plus reflectorul pe
finanțările lor prin firme și fonduri europene nu reușește să
ajungă la o înțelegere cu Dragnea și ne face presiuni prin
stradă, mobilizează lumea cu referendumul populist al lui
Iohannis (întrebarea va fi ”E adevărat că alți oameni sunt corupți
și trebuie aspru pedepsiți?”) și guvernul Grindeanu își dă
demisia. Cu un PSD lovit prin Dragnea și Grindeanu amenințați
cu pușcăria- terenul a fost pregătit, că știe o lume întreagă că
voiau să demoleze pușcăria ca să nu meargă ei în ea- șeful
statului are o mînă puternică și el poate face un guvern de
uniune națională (partidele trimit propuneri de miniștri pe care
le filtrează președinția și serviciile), sau unul tehnocratic (toată
lumea trimite propuneri de miniștri pe care le filtrează președinția
și serviciile, cum a fost la guvernul Cioloș) și ne alegem cu
guvernul Cioloș doi sau echivalent. Programul PSD e suspendat,
facem economii, în rest nu facem nimic, că fiecare are ideea lui
și ne blocăm unii pe alții. Discutăm în schimb subiectul populist
numărul doi, Reforma Constituțională, sau Cum Vom Schimba
din Temelii Natura Statului, Natura Românească și Natura
Umană, pe înțelesul cui nu a luat nici cursul de Constituție
Comparativă pentru începători – greu nu e, fiind predicat tot de
cine nu a absolvit același curs… dar ne va ține ocupați cu
proiecte megalomane în vreme ce lumea în cădere din jurul
nostru avea nevoie de altceva- de priză la realitate, pur și sim-
plu… Majoritatea parlamentară se va face, unde există voință
există putință, în PNL toți cei care se pregăteau să treacă la
PSD, care erau mulți, au înghețat pe poziții și nu mai știu cu
cine să negocieze, în PSD aripa Reformistă cu Dosar Înghețat
se constituie la iuțeală, la USR nu e problemă, ei fac și
demonstrații anti-PSD în Parlament, deci votul contra e simplu,
maghiarii se vor vinde mai scump, adică vor negocia să nu le
impute și lor DNA neglijențe în serviciu ca la primarul Timișoarei
ca infracțiuni, ce se întîmplă în rest, treaba altora, dar lor nu,
statul de drept român nu are dreptul să intre peste statul de
drept maghiar, minoritățile sunt mereu gata, iar în rest avem pe
băieții cu ochi albaștri gata să ne refacă un UNPR pentru toate
anotimpurile și toate alianțele, că unde țara are nevoie de
majoritate patriotul nu stă pe gînduri. USR și PNL rămîn un
cuplu, cam ca persoana cu dizabilități și însoțitorul autorizat, nu
se pot despărți, dar nici fuziona, furnizori de citate de cancan
politic pentru tot anul. Vin prezidențialele și câștigă Klaus, din
lipsă de contracandidat, vin legislativele și cîștigă iarăși PSD,
din lipsă de contraelită politică”, scrie Pippidi.

Miliardele sifonate în numele
”afacerilor strategice”. 

Cioloș, implicat
Jurnalistul de investigaţie Silviu Mănăstire a vorbit luni în
emisiunea ”Dosar de politician” de la postul B1 TV, despre
miliardele de euro plătite de România în ultimii ani pentru
diverse afaceri strategice.

Redăm mai jos
pastila de inves ti -
ga ţie a lui Silviu
Mănăstire:
”De ani de zile
Olanda se opune
intrării României în
spaţiul Schengen.
Ambasadorii Olan-
dei la Bucureşti fac
lobby, adică trafic

de influenţă pentru companiile olandeze. Apoi, spun despre
români că sunt corupţi. Suntem de fapt şantajaţi politic. Şi asta
se întâmplă deşi am plătit sute de milioane de euro companiilor
franco-germane pentru sistemul de securizare al frontierelor în
afacerea EADS. Până acum procurorii DNA nu au lămurit
marea afacere de corupţie EADS (şi nici nu o vor face vreodată).
Am plătit milioane de euro inclusiv unor companii din Olanda
pentru achiziţia unor nave de patrulare. De 17 ani, România
plăteşte miliarde de euro pentru diverse afaceri strategice cum
ar fi autostrada-fantomă Bechtel, afacerea fregatelor second-
hand din Marea Britanie sau achiziţia avioanelor multiroll. De
fiecare dată suntem păcăliţi, nu câştigăm mai nimic din punct de
vedere politic iar banii publici sunt încasaţi de multinaţionale
care îşi fac profiturile pe seama noastră. În România nu rămân
nici măcar firimiturile, aşa cum ar fi normal, măcar banii din taxe
şi impozite. Zilele acestea pe tapet se află afacerea celor 4 nave
de război – corvete pe care trebuie să le cumpărăm de la
compania olandeză Damen. Afacerea s-a făcut printr-o hotărâre
de guvern adoptată de premierul Dacian Cioloş în ultimele sale
zile de mandat în preajma Crăciunului anului trecut. V-am
prezentat aici la Dosar de Politician, în exclusivitate, care sunt
problemele acestei afaceri strategice. Apoi, subiectul a fost
preluat de alte canale mass-media şi de către conducerea PSD.
Noul guvern Grindeanu doreşte să analizeze acest contract
prin care statul român ar trebui să plătească uriaşa sumă de
1,6 miliarde de euro pentru cele 4 corvete, plus dotarea lor cu
armament. Fostul premier Cioloş a apărat hotărârea sa de
guvern făcând însă mai multe afirmaţii mincinoase. O serie de
documente arată cum afacerea Damen a fost făcută de fapt cu
dedicaţie pentru compania olandeză. Este vorba despre hotărârea
de guvern, nota de fundametare şi o analiză publică a contractului
făcută de specialişti în domeniul şantierelor navale. 
De fapt, ministerul Apărarii a decis unilateral atribuirea directă a
contractului de construcţie a celor patru corvete către compania
Damen Schelde Naval Shipbuilding BV-Olanda. Iniţial, în docu-
mente se spune că navele vor fi construite de compania
înregistrată în România, la Galaţi, la şantierul naval Damen.
Lucru neadevărat! Achiziţia navelor de tip corvetă a fost decisă
şi derulată în anul 2007 printr-o decizie CSAT, adică în urma cu
peste nouă ani, o perioada suficientă pentru derularea unor
proceduri de achiziţie normale. Şi mai surprinzător este faptul
că în realitate, decizia cumpărării navelor de la olandezi s-a luat
de către guvernul Cioloş între lunile martie şi noiembrie ale
anului 2016 (aşadar în doar 7 luni). De ce atâta grabă? 
Din nota de fundamentare a hotărârii de guvern, reiese că în 15
martie 2016 a fost întocmit şi aprobat Documentul cu Nevoile
Misiunii pentru „Corveta multifuncţională”, iar în luna noiembrie
documentul a fost completat. Ambele documente reprezintă de
fapt un caiet de sarcini al contractului făcut în favoarea companiei
olandeze Damen. Toate specificaţiile tehnice ale corvetelor
produse de olandezi au fost însuşite de ministerul Apărarii.
Nota de fundamentare este în fapt o expunere de motive în
favoarea compania Damen pentru a cumpăra de la olandezi
cele 4 corvete. 
Ministerul Apărării pretinde că a realizat un studiu de concept în
care a verificat 13 proiecte de nave-corvete şi a ajuns la
concluzia că cel mai eficient este proiectul companiei Damen.
Acest studiu nu există în documentele oficiale prin care s-a
adoptat hotărârea de guvern! Ministerul Apărării pretinde că
navele-corvetă urmează să fie construite la şantierul naval de
la Galaţi, deşi în nota de fundamentare se arată că toate navele
de război construite de Damen au fost realizate de fapt în
şantierele din Olanda. La Galaţi au fost construite doar părţi din
diverse nave de patrulare, aprovizionare şi suport logistic militar. 
În final, o concluzie amară: dacă tot suntem obligaţi să cumpărăm
corvetele  olandezilor, ar fi corect să nu fim minţiţi în faţă, iar
dacă plătim 1,6 miliarde de euro, măcar 10 la sută din bani să
rămână în România sub forma de taxe (dacă tot suntem corupţi
în ochii olandezilor, să fim măcar până la capăt)”.
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Lovitură trăsnet pentru Cioloș.
Ce se va întâmpla cu sculptura

Cumințenia Pământului
Camera Deputaţilor a respins marţi ordonanţele de urgenţă ale
Guvernului 10/2016 şi 19/2016 referitoare la achiziţionarea
sculpturii lui Constantin Brâncuşi "Cuminţenia Pământului",
adoptând, însă, un amendament care permite celor care au
făcut donaţii să-şi recupereze banii, informează Agerpres. 

Amendamentul la ordonanţa 10/2016 prevede că efectele
juridice produse de aceasta, în perioada aplicării, se menţin, ca
urmare cei care au făcut donaţii pentru achiziţionarea lucrării îşi
vor putea recupera banii.
Astfel, deputaţii au respins, cu 201 voturi "pentru", 31 ''împotrivă''
şi 61 abţineri, OUG 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare
în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea
unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil, clasat
în categoria Tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil -
"Cuminţenia Pământului", precum şi cu 205 voturi "pentru", 32
"contra" şi 59 abţineri, OUG 19/2016 pentru completarea aces-
teia.
Ordonanţa de urgenţă 10/2016 avea ca obiect de reglementare
stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor fi-
nanciare pentru achiziţionarea ''Cuminţeniei Pământului'', iar
ordonanţa de urgenţă 19/2016 stabilea şi alte pârghii de
strângere a donaţiilor (parteneriate cu ONG, utilizarea colectării
prin serviciile de mesagerie scurtă - SMS, donaţii online etc.),
precum şi prin diferitele colaborări cu persoanele juridice din
sectorul privat. 
Deputatul UDMR Marton Arpad a precizat, la dezbateri, că
ordonanţele nu-şi mai au rostul pentru că efectele lor au devenit
caduce şi, ca atare, trebuie respinse. "Dacă noi dorim să
achiziţionăm în domeniul public al statului opere noi, anual în
bugetul de stat trebuie să avem o sumă", a afirmat Marton
Arpad. 
Deputatul liberal Gigel Ştirbu, preşedintele Comisiei de cultură,
a menţionat că totul a plecat de la ''o intenţie lăudabilă'' de a
cumpăra ''Cuminţenia Pământului'' şi a spus că acest demers
trebuie continuat. 
Camera Deputaţilor este for decizional.

Dinu C. Giurescu, 
cetățean de onoare 

al municipiului București
Titlul de cetăţean de onoare al municipiului Bucureşti va fi
acordat istoricului Dinu C. Giurescu, în baza unei hotărâri
adoptate, marţi, de Consiliul General al Capitalei. Proiectul a
fost introdus pe ordinea suplimentară de zi, fiind adoptat cu 45
de voturi "pentru" şi o abţinere. 

Academicianul Dinu C. Giurescu a împlinit 90 de ani pe 15 feb-
ruarie. El s-a născut la Bucureşti, a urmat cursurile Colegiului
''Sf. Sava'', apoi cursurile Facultăţii de Istorie din Bucureşti,
luându-şi licenţa în anul 1955 şi apoi doctoratul în istorie în anul
1968. 
În perioada 1968 - 1987 a fost profesor la Institutul de Arte
Plastice "Nicolae Grigorescu" din Bucureşti, titular al cursului
de istoria civilizaţiei europene, apoi, între 1988 - 1990, profesor
invitat (''visiting professor'') în SUA la William Paterson College,
Wayne, New Jersey şi la Texas A&M University, College Station,
Texas, iar în perioada 1990 - 2011 a fost profesor, apoi profesor
consultant la Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti. 
La 13 noiembrie 1990 a devenit membru corespondent, apoi,
din 21 decembrie 2001, membru titular al Academiei Române.
Este preşedintele de Onoare al Asociaţiei Tradiţia Militară (ATM),
reprezentantă a României în Uniunea Europeană a Asociaţiilor
Istorico-Militare. În perioada 2001 - 2005 a fost director al
Muzeului Ţăranului Român. 
Istoricul Dinu C. Giurescu a candidat la alegerile din 9 decembrie
2012, pe listele USL, fiind ales deputat în circumscripţia electorală
nr. 42 Bucureşti. Membru al Grupului parlamentar Liberal Con-
servator, a demisionat din funcţia de deputat şi s-a retras din
politică, după ce a fost ales vicepreşedinte al Academiei Române,
la 24 aprilie 2014. După ce a fost operat cu succes pe cord
deschis, la începutul lunii august 2014, nu a mai deţinut funcţia
de vicepreşedinte al Academiei Române, relatează Agerpres.

La un pas de a fi linșați! Ce s-a
întâmplat la protestul 

anti-Guvern de duminică
În a 27-a zi de proteste anti-Guvern, persoanele prezente în
Piața Victoriei au realizat o coregrafie impresionantă: un imens
steag al Uniunii Europene.
La un moment dat însă, o parte dintre protestatari au devenit
furioși. Motivul? Un grup de indivizi a expus vis-a-vis de
coregrafie mai multe mesaje referitoare la clasa politică și
sistemul fiscal din România.
Menționăm că a reapărut vechiul banner, prin care i se solicita
Agenției Naționale de Administrație Fiscală (ANAF) echidistanță
pentru firmele românești, în raport cu cele străine: „ANAF, de
ce pentru străini ești soare și pentru români ești ploaie?”.

Astfel, enervați de acele mesaje, protestatarii #Rezist au încercat
să-i atace pe respectivii indivizi, dar Jandarmeria Română a in-
tervenit cu promptitudine, calmând spiritele.
O persoană din grupul #Rezist le-a reproșat oamenilor legii că
acei indivizi organizează o contra-manifestație la un protest
spontan, de susținere a Uniuniii Europene.

„Aici e ceva spontan, dar nu-i normal. Ei acum ce fac? Noi am
venit aici să manifestăm pro-UE. Ei sunt acum contra comunității
europene. (…) De ce nu-i îndepărtați pe ei? Ne agită. (…) Eu
sunt nervos pentru că ei sunt aici”, i-a zis domnul din „captura”
de mai jos jandarmului cu care dialoga.

GoPro deschide un birou în
România!

Vești bune pentru România! O companie de renume mondial își
va deschide oficial un birou și în București, chiar pe 1 martie.
Este vorba despre producătorul de camere video GoPro.
Afacerea se va concentra pe inginerie software, inclusiv pe
dezvoltarea platformelor sale web şi comerţ electronic, compania
propunându-şi să creeze până la o sută de locuri de muncă în
acest an.
Biroul local GoPro Bucureşti se va deschide oficial la 1 martie.
„Pentru GoPro, crearea şi oferirea celor mai bune produse şi
servicii din lume este obiectivul principal al companiei, aşadar
dezvoltarea echipei noastre de inginerie software într-un epicentru
tehnologic internaţional este pe deplin îndreptăţită”, a comentat
Joe Bentley, Vice Preşedintele Departamentului de Inginerie
din cadrul GoPro, potrivit Ziarul Financiar.
Compania l-a desemnat pe Ioan Barbulescu ca Director General
al GoPro Bucureşti, iar echipa va raporta lui Joe Bentley.
Echipa GoPro Bucureşti va organiza un eveniment de recrutare
pentru candidaţii interesaţi, dar şi pentru comunitatea locală
interesată de tehnologie, în datele de 8 si 9 martie.
„Decizia de a extinde operaţiunile de inginerie software ale
companiei GoPro în Bucureşti se aliniază cu priorităţile noastre
pentru 2017: consolidarea operaţiunilor de execuţie şi gestionarea
costurilor”, a declarat CJ Prober, Director Operaţiuni în cadrul
GoPro. „România este o piaţă ofertantă în zona de resurse
umane şi talente care au studiat la universităţi de prestigiu,
precum o zona atrăgătoare pentru cele mai cunoscute companii
de tehnologie la nivel mondial. Avem ocazia să impulsionăm
aceste talente şi să ne concentrăm furnizorii externi de servicii
IT şi software într-o echipă la nivel central, care să fie extrem
de eficientă.”
GoPro produce camere de luat vederi folosite de cei pasionaţi
de sporturi de acţiune, fondată în 2002. În 2015 compania a vut
venituri de 1,6 miliarde de dolari şi un profit de peste 36 de
milioane de dolari. Compania are circa 1.500 de angajaţi,
conform zf.ro

Ce s-a ales de pușcașul marin
care l-a omorât pe Teo Peter

În luna decembrie a anului 2004, cunoscutul basist al trupei
Compact, Teo Peter, trecea în neființă în urma unui accident ru-
tier.
Taxiul în care se afla artistul era spulberat de autoturismul
condus de un pușcaș marin, angajat al Amabasadei SUA la
București, Cristopher Van Goethem, aflat în stare de ebrietate.
Imediat, Van Goethem a fost scos din țară, fiind judecat de o
instanță din Statele Unite ale Americii. El a primit doar o
mustrare pentru fapta sa.
Potrivit stirilekanald.ro, după ce a mai activat câțiva ani prin
aparatele de securitate ale Statelor Unite, în Germania și Oman,
Van Goethem s-a retras din structurile militare și a încercat o
reprofilare, mai ales că fusese părăsit de soție și de cei doi
copii.
În urmă cu doi ani, fostul pușcaș marin a absolvit facultatea de
business din Wisconsin, dar în ciuda faptului că și-a depus CV-
ul la o mulțime de firme, acesta nu și-a găsit de lucru.
Chiar dacă are peste 4o de ani,  Van Goethem s-a înscris la un
curs complementar de marketing și resurse umane în anul
2016.
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Fenomenul #rezist 
Într-o zi în care nimeni nu reușește să descifreze mesajul CCR
față de lupta anticorupție, într-o zi în care primăvara este cu un
pas mai aproape de noi, dar și într-o zi în care flacăra rezistenței
din Piața Victoriei pare că se stinge, eu vin să vă vorbesc
despre un alt exemplu de rezistență în fața unei societăți ce
pare a fi într-o metastază cronică, la toate nivelurile ei.

Anna Andronache. Are 14
ani, elevă în clasa a VII-a la
Școala Coresi din Târgoviște.
Ce o face pe Anna atât de
specială în aceste zile? Faptul
că, într-un sistem edu ca țional
cu lacune grave, dar despre
care puțini au curajul să
vorbească, ea, cu un curaj
demn de tot respectul nostru,
vine și spune adevărul așa
cum îl simte o copilă la 14
ani.
Anna ne vorbește despre
abuzurile profesorile. Despre
traumele pe care ajung să le
trăiască unii copii în sistemul

educațional de la noi. Despre părinți lași, care nu își asumă
niciun gest corect pentru a-și proteja copilul, dar și despre lipsa
de reacție a celor din prima linie a frontului: elevii.
Că avem parte de un sistem educațional aflat la pragul falimentului
nu mai este o surpriză pentru nimeni. Se vede acest lucru în
cifrele abandonului școlar, în promovabilitatea de la Bacalaureat,
în lungul șir de șomeri pe bandă rulantă, rezultat al unui
învățământ superior ce nu își mai îndeplinește rolul de furnizor
de elite.
Ce face Anna în tot acest decor pesimist? Vine și ne arată cu
degetul.
"Profesoara mea de matematică are un comportament dominant
și cât se poate de ipocrit. Într-a V-a avea obiceiul să mute
absolut toți elevii în bănci cum avea chef la fiecare oră și nu
dădea pauzele doar pentru a arăta cine e șeful. A avut grijă de
asemenea să inducă frică de dumneaei și de matematică în
rândul elevilor. S-au plâns niște părinti, s-au revoltat câțiva
copii dar profesoara zicea că nu poate ține ora decât așa și
"fiecare profesor e suveran la ora lui".
Câți dintre noi nu am avut de-a face cu un astfel de cadru
didactic? Un om care întotdeauna a crezut în puterea fricii și în
faptul că educația se face doar cu bătăi peste mâini sau cu
cretă aruncată după tine prin clasă.
Discuția privitoare la cadrele didactice și la nivelul lor de
formatori, de modele pentru tânăra generație este una extrem
de complexă. Și plină de capcane ce se pot dovedi ucigătoare.
Cât de pregătiți sunt dascălii din ziua de azi? Dacă este să ne
uităm la cum se prezintă ei la examenele de definitivat, plângem
cu lacrimi amare. Sunt ei pregătiți să abordeze lucrurile și din
perspectivă psihologică? Să se adapteze la nevoile actuale de
comunicare și înțelegere aparținând unei generații ce ia distanță
tot mai mare de societatea încremenită în trecut? Greu de
crezut.
Dacă mai adăugăm aici o curiculă depășită, oameni din
conducerea Ministerului și Inspectoratelor atât de pregătiți,
încât te pun să îl denunți pe Moromete la DNA, plus părinți
pentru care școala e doar un loc unde își pot lăsa copiii peste zi
să meargă și ei liniștiți la muncă, și obținem ingredientele
perfecte ale unui viitor distrus.
Ce e de făcut? Anna ne oferă primul răspuns: rezistența din
interior. Ieșirea în spațiul public pentru a denunța orice abuz,
orice faptă care nu cadrează cu ceea ce trebuie să ofere
sistemul căruia îi aparținem. Este, dacă vreți, o formă de
rezistență dusă din Piața Victoriei în fiecare loc care trebuie să
se schimbe.
Tocmai de aceea avem datoria ca să îi fim alături Annei, care
rezistă și luptă. Și așa trebuie să facem de fiecare dată. Lupta
pentru schimbare României nu trebuie și are cum să se facă
doar cu spectacol de lumini și sunet.

Românii manipulaţi.
#RESIST.org este în realitate

o etichetă Soros 
anti-Trump şi pro Gay-Marriage 

#RESIST este o organizatie americana cu o existenta de 30 de
ani si cu o activitate strins legata de organizatile propagandei
Soros.

Resist.org a fost activă în toate mişcările Soros-iste din ultimii
ani precum -Primăvara Arabă şi Maidanul Ucrainian iar cel mai
recent este portdrapelul mişcărilor LGBT Anti-Trump.

Coaliția pentru Familie solicită
Parlamentului respingerea

parteneriatului civil 
Coaliția pentru Familie a transmis luni, 27 februarie, liderilor
partidelor parlamentare și liderilor grupurilor parlamentare din
Camera Deputaților o scrisoare prin care solicită respingerea
propunerii legislative cu privire la parteneriatele civile, aflată în
dezbaterea Camerei Deputaților (decizională).
Printre motivele solicitării se numără suprapunerea juridică și
conceptuală între parteneriat și căsătorie, parteneriatele civile
urmând să se substituie căsătoriei în formarea unei familii.
Astfel, propunerea legislativă are ca scop modificarea radicală,
conform unei agende ideologice, a legislației familiei, în contra
valorilor culturale și istorice ale societății românești, mai spus
autorii scrisorii. În scrisoare se mai arată că încurajarea concu-
binajului prin legiferarea parteneriatului civil este contrară
intereselor copiilor, conform unor studii internaționale de am-
ploare.
Patriarhia Română a anunţat, marţi, prin intermediul unui
comunicat de presă, că priveşte cu îngrijorare demersurile
legate de eventuala oficializare a aşa-zisului „parteneriat civil”,
acţiuni materializate într-un proiect de lege aflat în acest moment
pe agenda Camerei Deputaţilor.
"Considerăm că instituţionalizarea unei forme alternative de
familie este contrară credinţei creştine şi tradiţiei poporului
român, cu posibile consecinţe grave pentru viaţa morală, familială
şi socială a acestuia. Din punct de vedere creştin, dar şi
constituţional, cu excepţia adopţiei şi a înrudirii de sânge, familia
se naşte exclusiv prin căsătoria dintre un bărbat şi o femeie.
Parteneriatul civil nu ar face decât să încurajeze concubinajul şi
să deresponsabilizeze pe cei doi parteneri în detrimentul mamei
şi al copilului. Mai precis, cadrul legal care protejează în mod
optim „creşterea, educaţia şi instruirea copiilor” este doar familia
(art. 48, al. 1 din Constituţia României)”, se arată într-un
comunicat de presă al Patriarhiei, remis marţi MEDIAFAX.
Potrivit reprezentanţilor Bisericii Ortodoxe Române, încercările
de redefinire a familiei naturale şi tradiţionale "par să facă parte
dintr-o agendă ideologică care discreditează valorile şi binefacerile
sociale ale familiei".
Reacţia Patriarhiei Române vine după ce membrii comisiei de
egalitate de şanse au avizat favorabil propunerea legislativă
privind parteneriatul civil, depusă de Remus Cernea, Comisia
juridică fiind sesizată pe fond.

CEDO obligă România să-i
plătească lui Gregorian

Bivolaru daune de 7.000 de euro 
O instanţă a Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) a
stabilit, printr-o decizie care nu este definitivă, că România
trebuie să îi achite lui Gregorian Bivolaru daune morale în
valoare de 1.000 de euro şi cheltuieli de judecată de 5.980 de
euro, deşi liderul MISA ceruse în total 250.000 de euro.

Decizia, care poate fi contestată la o instanţă superioară a
CEDO, este urmare a unei plângeri împotriva statului român
depusă de Gregorian Bivolaru pe 1 octombrie 2004, în virtutea
Convenţiei pentru garantarea drepturilor omului şi libertăţilor
fundamentale.
Liderul MISA a cerut daune materiale de 100.000 de euro şi
daune morale de 150.000 de euro pentru că a fost privat de
posibilitatea de a-şi desfăşura activităţile priofesionale în
România, argumentând că autorităţile române au ordonat o
campanie de presă împotriva lui, că a fost supravegheat ilegal
şi că a fost deţinut prin încălcarea drepturilor.
Instanţa CEDO a stabilit că nu a existat o încălcare a Articolului
5 (1) al Convenţiei Europene pentru Drepturile Omului privind
lipsa motivelor plauzibile justificând privarea de libertate, hotărând,
însă, că a existat o încălcare a Articolului 5 (1) al Convenţiei
doar după decizia luată de Curtea de Apel Bucureşti pe 1 aprilie
2004, întrucât reclamantul susţine că nu a fost eliberat din arest
în cel mai scurt timp.
Instanţa a stabilit că nu a existat o încălcare a Articolului 8 al
CEDO privind campania de presă şi că statul român trebuie să
îi plătească lui Gregorian Bivolaru daune morale în valoare de
1.000 de euro şi cheltuieli de judecată în valoare de 5.980 de
euro. Decizia nu este definitivă.

A fost semnat ORDINUL privind
copiii cu dizabilităţi 

Ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, şi ministrul Muncii, Lia Olguţa
Vasilescu, au semnat, marţi, ordinul de modificare a ordinului
pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a
copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de
aplicare a acestora.
Modificarea şi completarea actului normativ a fost realizată ca
urmare a numeroaselor sesizări adresate atât Ministerului
Sănătăţii, cât şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, de către
asociaţii de părinţi ai copiilor diagnosticaţi cu afecţiuni genetice
grave, precum Sindrom Down, fibroza chistică, epidermoliza
buloasă.

"Reprezentanţii Ministerului Sănătăţii împreună cu reprezentanţii
Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi cei ai comisiilor din
specialităţile genetică, pediatrie, pneumologie, neurologie
pediatrică şi psihiatrie pediatrică ale Ministerului Sănătăţii au
reanalizat criteriile prevăzute în Ordinul nr. 1306/1883/2016,
care restricţionau accesul unor copii cu boli genetice grave la
asistenţă permanentă acordată de un asistent personal/însoţitor.
Astfel, în urma aprobării actului normativ de astăzi, au fost
modificate şi completate criteriile pentru încadrarea în grad de
handicap grav a următoarelor afecţiuni din categoria bolilor
genetice, respectiv Sindrom Down, fibroza chistică şi epidermoliza
buloasă, astfel încât să fie menţinute drepturile pe care aceşti
copii le-au obţiunut anterior", se arată într-un comunicat de
presă al Ministerului Muncii, remis marţi MEDIAFAX.
În ceea ce priveşte încadrarea în grad de handicap grav a
copiilor diagnosticaţi cu Sindromul Dravet, Ministerul Muncii
precizează că afecţiunea este una neurologică cu determinare
genetică şi, astfel, criteriile sunt menţionate la Capitolul I - Boli
neurologice din Ordinul nr. 1306/1883/2016 (care au fost şi
rămân în vigoare), unde se precizează că epilepsiile rezistente
la tratament, Sindromul Dravet şi sindroamele epileptice cu
crize epileptice zilnice sau mai mult de 3 crize/săptămână sunt
considerate cu afectare funcţională completă şi se încadrează
în gradul de handicap grav, ceea ce implică dreptul la însoţitor
permanent.
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Două românce au pornit în joacă o afacere în casă,
iar acum câştigă peste 100.000 de euro

din vânzarea produselor
La doar 28 de ani, Sabrina Marinescu are la activ patru ani de antreprenoriat: a construit
două afaceri împreună cu două prietene. Tinerele produc o gamă de cosmetice bio şi o
linie de suplimente alimentare naturale, iar vânzările cumulate au ajuns la 120.000 de
euro anul trecut. Pentru 2017 ţintesc o creştere de 60% şi fac demersuri pentru paşi la
nivel internaţional.

Două românce au pornit în
joacă o afacere în casă, iar
acum...
Panacea Urban Apothecary s-
a născut din pasiunea pentru
cosmetice de calitate a două
tinere fără experienţă, dar cu
ascuţit simţ antreprenorial. Sab-
rina Marinescu tocmai se în-
torsese din Paris, unde
încheiase cinci ani de studii în
comunicare, modă şi artă, dar
şi câteva internshipuri în aria
brandingului de lux. Pe de altă
parte, Maria Ianoş, prietena şi
actuala asociată a Sabrinei, ab-
solvise facultatea de farmacie,
iar în timpul liber realiza creme.
În timpul unui prânz, la o discuţie
în care s-au pus la curent cu
cele mai recente activităţi şi
pasiuni, tinerele şi-au dat seama

că au în comun o pasiune pe care ar putea să o valorifice: cosmeticele.
„Total ad hoc, ne-a venit ideea de a face ceva împreună, să creăm un brand. Am pornit
efectiv gândindu-ne că o să facem nişte creme în bucătărie şi le vom vinde între prieteni”,
povesteşte Sabrina Marinescu. Au cumpărat materii prime – ca uleiuri şi seminţe – şi au
început să le mixeze acasă. Reacţiile celor din jur le-au încurajat să continue: „Ne-am
cremuit, toată lumea era încântată, dar compoziţiile erau destul de simple - nişte uleiuri
cu nişte vitamine, nimic foarte elaborat. Foarte bune, de altfel, pentru că realist vorbind,
din naivitate şi din dorinţa de a face cremele cele mai bune, noi puneam concentraţiile
cele mai mari, uleiurile cele mai scumpe etc.”, spune aceasta. Ulterior au aflat că acest
lucru nu prea se face în industrie, iar crema lor ar costa mult dacă ar trebui să o producă
standardizat. Au început colaborarea cu o fabrică, cu care lucrează şi astăzi. „Fiind la
început ne-am zbătut foarte mult, am fost foarte perfecţioniste; cred că numai pe logo ne-
am chinuit cam o lună să ajungem la ceva ce ne convine. Acum nu aş mai face acelaşi
lucru, dar pe de altă parte nu ne pare rău, fiindcă am primit laude de la companii de
renume, precum Estée Lauder şi alţii”, spune tânăra antreprenoare.
De la idee până când au scos efectiv cremele pe piaţă a durat cam doi ani, pentru că,
spune tânăra, s-au lovit de multe alte lucruri în afară de ceea ce ştiau ele să facă, mai
exact producţie şi branding. Pas cu pas, sau „cu lumânarea”, după cum spune ea însăşi
râzând, au reuşit să lanseze oficial Panacea Urban Apothecary. Investiţia iniţială, de-a
lungul primilor doi ani a fost de 20.000 de euro, fonduri proprii provenite de la familiile lor.
Din cauză că nu aveau nici buget, nici capacitate de a face mai multe linii cosmetice, s-
au hotărât să se axeze pe trei creme. Una este o cremă antiîmbătrânire şi pentru ten
uscat, alta este pentru ten normal şi piele sensibilă, iar a treia se adresează tenului gras,
uşor acneic. Suma investită iniţial nu a fost îndeajuns încât să poată realiza o gamă
întreagă de produse încă de la lansare, astfel că s-au focusat pe cele trei produse de
îngrijire a tenului. După un an, vânzările înregistrate au fost cât se poate de bune: au
rămas, efectiv, fără stocuri. Au folosit câştigurile pentru a mai adăuga încă două produse
– un demachiant şi o loţiune tonică – ajungând la cinci produse marca Panacea Urban
Apothecary. „Evident, ne-am lovit între timp de multe greutăţi, dar am avut norocul ca ai
noştri să ne sprijine şi să ne înţeleagă. Până la urmă a fost un experiment, iar dacă nu ne
pricepeam, nu puneam pasiune sau pur şi simplu nu aveam noroc, putea să se termine
prost. Din fericire, nu s-a terminat prost. Nici nu s-a terminat!”, spune ea zâmbind.
După câţiva ani, o altă prietenă a Sabrinei – Irina Culeţu – a decis să renunţe la jobul
stabil pe care îl avea şi să meargă pe drumul antreprenoriatului. „După ce am participat
la un târg în Italia, ne-a venit ideea să facem suplimente alimentare naturale. O mare
parte din ceea ce pui pe piele se pierde şi doar un mic procentaj se absoarbe. De
aceea, cel mai eficient este să înghiţi acele substanţe adjuvante”, explică tânăra antre-
prenoare. În scurt timp, s-au gândit şi la un plan pentru noul proiect şi au aplicat pentru
fonduri europene; au obţinut 25.000 de euro. „Pentru fonduri trebuie să ai toate piesele
puzzle-ului puse, să îl prezinţi cuiva frumos ambalat şi acea persoană să-ţi dea ok-ul”,
spune Sabrina Marinescu. Mai întâi s-au documentat temeinic; „de obicei, pentru
fonduri îţi trebuie un consultant, însă noi nu puteam da câteva mii de euro cuiva pentru
ceva de care nu eram sigure că va merge. Aşa că ne-am descurcat singure, iar Irina a
ţinut efectiv partea de contabilitate, a stat nopţile, a făcut planul pe cinci ani”, povesteşte
tânăra. În martie 2016 au lansat şi marca The Food Project, care conţine patru
suplimente alimentare, complementare liniei de îngrijire cosmetică: Skin Elixir (ajută la
regenerarea pielii), The Body Supplement (pentru cei care vor să slăbească), The
Detox Wonder (pentru îmbunătăţirea metabolismului şi a digestiei) şi The Happiness
Formula (pentru energie şi stare de bine). Acestea conţin ingrediente simple, din natură,
pe care toată lumea le cunoaşte, dar le ocoleşte de dragul tehnologiei, ţine să precizeze
antreprenoarea.

Un fost ziarist din Timişoara 
vinde pantofi în întreaga lume

Un fost ziarist din Timişoara a devenit
designer de pantofi pe care a ajuns să îi
vândă în întreaga lume. Prima pereche de
pantofi şi-a fabricat-o singur, nemulţumit că
nu îşi găsea încălţăminte potrivită stilului pe
care l-a adoptat. Cei mai comandaţi pantofi
sunt cu imprimeu tradiţional, din batic
maramureşean.
Dumitru Mihăică realizează la Timişoara
pantofi din piele naturală care se vând în
întreaga lume. Designerul spune că 90%
din pantofii pe care-i confecţionează „nu au
pereche”, iar cei mai căutaţi sunt cei cu im-
primeu tradiţional, din batic maramureşean.
„Nu îmi găseam pantofi potriviţi cu genul
meu de haine.”
Dumitru Mihăică are 42 de ani şi deţine
firma Mono Shoes, care-şi desfăşoară ac-
tivitatea într-un atelier din zona Sinaia, din
Timişoara. Mihăică a lucrat ca ziarist timp
de zece ani, iar în 2007 a renunţat pentru

că s-a decis să transforme pasiunea pentru pantofi în afacere.
„Prin anii 2000, mă îmbrăcam sport şi nu îmi găseam pantofi potriviţi cu genul meu de
haine. Şi am luat decizia să‑mi fac eu o pereche, erau roşii. Mergeam la conferinţe şi
colegii erau încântaţi de pantofii mei. Aşa au venit primele comenzi. Atelierul din zona
Sinaia l-am deschis în anul 2008; tot veneau oameni să-mi ceară pantofi. I-am luat un
leu primului client pe care l-am avut după ce mi-am deschis businessul. Începutul a fost
foarte greu, dar şi foarte frumos. Eram trei oameni şi lucram până spre miezul nopţii în
atelier”, povesteşte Dumitru Mihăică.
Designerul vorbeşte cu multă pasiune despre pantofii pe care-i realizează. Pantofii sunt
lucraţi manual, din piele naturală, iar fiecare pereche care părăseşte atelierul din
Timişoara păstrează un element de unicitate. De asemenea, Mono Shoes realizează şi
pantofi de dans, cu care sportivii se încalţă la festivaluri importante de tango din Europa
şi nu numai.
„În general, mă străduiesc să nu existe două perechi de pantofi la fel. Chiar dacă e
vorba de un detaliu, de o căptuşeală, ceva încerc să schimb. De cele mai multe ori, le
dau şansa oamenilor să îşi creeze singuri pantofii. În mod cert, 90% din pantofii mei nu
au o altă pereche. Pentru mine este important să ştiu că o pereche de pantofi ca aceea
pe care o am în picioare acum, de exemplu, nu mai are nimeni”, declară Dumitru
Mihăică.
Proprietarul firmei Mono Shoes spune că pantofii confecţionaţi la Timişoara au ajuns, în
scurt timp, să fie apreciaţi, astfel că se vând în toate colţurile lumii, nu doar în România.
„Pantofii mei au ajuns în majoritatea ţărilor din Europa, dar şi în SUA, Canada, Noua
Zeelandă, Australia sau Coreea de Sud”, precizează Dumitru Mihăică.
Designerul timişorean spune că cei mai vânduţi pantofi realizaţi de Mono Shoes sunt
cei cu imprimeu tradiţional, din batic maramureşean.
„Materialele le cumpărăm din comuna Certeze. Sunt materiale din care se face portul
lor tradiţional. Mi-a venit ideea să realizez astfel de pantofi pentru că mi-a plăcut mult
materialul, plus că pot să-l combin. Am folosit acest model şi la pantofi de dans, vânduţi
la dansatori din Franţa, Germania, Austria. Este foarte la modă acum reinterpretarea
tradiţionalului, pentru că sunt mulţi oameni care s-au rupt de ţară, s-au dus în altă parte
şi sunt mândri să poarte un pantof care urlă că e românesc”, consideră Dumitru
Mihăică.

În ceea ce priveşte preţurile, în România o pereche de pantofi Mono Shoes se vinde cu
aproximativ 380 lei, în timp ce în Europa costă cel puţin 130 de euro. La Paris, unde se
vând cele mai multe perechi din afara ţării, preţurile ajung şi la peste 200 de euro.

„E destul de fumată chestia asta cu pantofii mei sunt altfel, dar chiar sunt. În medie, fac
200 de pantofi pe lună. Nu-mi doresc să-mi deschid o fabrică, pentru că eu sunt foarte
implicat în procesul de realizare a pantofilor. Mi-e greu să mă văd uitându-mă pe geam
cum lucrează 100 de oameni. Peste cinci ani, îmi doresc să am mai mult timp să mă
ocup de fiul meu, dar tot în atelier mă văd. Acum suntem cinci angajaţi, cu mine şase.
Dacă nu m-aş fi implicat atât de mult, sunt conştient că nu aş fi ajuns aici”, spune
Dumitru Mihăică. Trei sferturi din producţia firmei pe care a întemeiat-o antreprenorul
sunt pentru femei.

Fiecare român cheltuie în medie 222 de lei (50 de euro) anual pe încălţări, suma fiindu-
i suficientă pentru a-şi cumpăra o pereche de pantofi de calitate medie, arată datele
companiei de cercetare de piaţă Euromonitor. La o cheltuială medie de 222 de lei,
valoarea totală a pieţei este de 4,4 miliarde lei, potrivit calculelor ZF. Pe piaţa autohtonă
de profil sunt prezente deopotrivă afaceri străine, dar şi ale antreprenorilor români -  ca
Musette (dezvoltată de Cristina Bâtlan), Denis (cu marca Ana Cory, afacere controlată
de familia Cornea), Otter sau Benvenuti, dar şi afaceri mai mici, cum este cea pusă pe
roate de antreprenoarea Diana Nedelea, care a construit brandul Diane Marie. O felie
consistentă de piaţă şi-au adjudecat însă şi companii ca Echo, Deichmann, CCC sau
Humanic.
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O moldoveancă de 33 de ani a vândut
plăcinte de 600.000 de euro

Nicoleta Hriţcu, o tânără de 33 de ani din
Republica Moldova, a decis să renunţe la joburile
de zi cu zi şi să o ia pe calea dulce a antre-
prenoriatului. În urmă cu aproape cinci ani, a
deschis prima cofetărie Cuptorul Moldovencei,
afacere ajunsă acum la un laborator şi trei spaţii
de vânzare. Planurile pentru anul în curs vizează
vânzări mai mari cu 30% faţă de cele din 2016,
dar şi deschiderea unei noi cofetării şi a unui alt
laborator.
„Sunt moldoveancă de la Soroca, de pe malul
Nistrului”, se prezintă tânăra antreprenoare.
„Lucrez la o transformare treptată din
«moldoveancă», aşa cum mi se spunea în 2012,
la «moldoveanca de la Cuptorul Moldovencei»,
aşa cum încep oamenii să-mi spună.”
Nicoleta Hriţcu este absolventă a două facultăţi,
respectiv Facultatea de Economie şi Administrarea
Afacerilor din cadrul Universităţii „Al.I. Cuza” şi
Facultatea de Teatru, la Universitatea de Arte
„George Enescu”, ambele în Iaşi. Ea îşi aminteşte
momentul în care a ales calea antreprenoriatului:
„Aveam 30 de ani, un copil, avusesem câteva

joburi la care nu făcusem performanţă şi ştampila cu minimul pe economie, pe care mi-o puneau
pe masă toţi potenţialii angajatori. Cu toate astea, nu mă descurajasem, aveam o părere bună
despre mine”, povesteşte ea. „Rezultatele tot întârziau să apară, experienţele mele ca angajat
de până atunci s-au dovedit a fi controversate. Fiecare colaborare începea extraordinar.
Angajatorii mei aveau adesea aşteptări mari în ceea ce mă priveşte, iar eu, de asemenea,
porneam la drum cu un entuziasm debordant şi multe, multe idei, la care se adăuga dorinţa de a
schimba lumea. Până la final însă, nu reuşeam să conving pe nimeni, lumea rămânea
neschimbată, iar eu sfârşeam prin a arăta, probabil, precum Don Quijote.”
Prin urmare, a decis să rişte şi să investească propriile resurse financiare într-un nou business.
„Am muncit, însă nu oricum, ci respectând regulile jocului în care mă aventuram. La momentul
respectiv aveam o idee care prindea din ce în ce mai mult viaţă. Îmi doream să fac ceva mai bine
decât vedeam că se face deja, altfel decât o făceau companiile care aveau să fie viitorii mei
competitori. Aşa am ajuns să mă poziţionez în piaţă cu un criteriu concret: gustul”, povesteşte
Nicoleta Hriţcu. A făcut un plan, fiind în primă fază sprijinită financiar de familie, iar apoi a făcut
rost şi de finanţare externă.
Antreprenoarea spune că în 2012, când a început businessul, concurenţa în domeniu nu era atât
de serioasă ca acum. „Între timp, piaţa s-a mai aglomerat. Chiar şi aşa, sunt câţiva jucători
importanţi care îşi fac bine treaba, gândesc lucrurile pe termen lung, au viziune şi e o reală
plăcere să-i urmăreşti. Însă eu sunt de părere că încă mai este loc de surprize.” Odată cu
creşterea puterii de cumpărare în România, crede ea, s-a schimbat şi comportamentul de
consum, astfel că oamenii au început să iasă în oraş din ce în ce mai des. „Consider că în
prezent piaţa încă nu este satisfacută pe toate segmentele. Mai ales în Iaşi, unde oferta nu este
foarte puternică, fie că vorbim despre fast-food, restaurante gourmet, patiserii şi cofetării.
Celelalte oraşe mari, cum ar fi Cluj, Timişoara şi mai ales Bucureşti, ne-au luat-o înainte în multe
aspecte: diversitate, calitate, creativitate, design şi chiar unicitatea ofertelor.” Piaţa alimentaţiei
publice este una dintre cele mai dinamice industrii, spune tânăra antreprenoare. „Este foarte
primitoare, dar şi cea mai controversată. Iartă greu greşelile şi consecinţele pot fi însemnate.
Cred că oricine poate intra în această industrie, sunt însă foarte puţini cei care reuşesc să
construiască reale poveşti de succes.”
Nu se plânge de birocraţie, de impozite prea mari sau de taxe. „Nu pot, pentru că am creat şi
dezvoltat o afacere sănătoasă, care funcţionează bine chiar şi în cadrul legal şi fiscal din
România”, comentează antreprenoarea. „Nici finanţarea nu a fost niciodată pentru noi o
problemă. Sunt foarte multe locuri de unde îţi poţi lua resursele băneşti necesare. Sunt adepta
ideii «cine caută, găseşte», însă nu înainte de a te asigura că ştii ce vrei, ai un plan bun şi,
desigur, referinţe bune.”
Nicoleta Hriţcu spune că nu s-a lovit de prejudecăţile care uneori urmăresc doamnele din
business, dar drumul său în afaceri nu a fost lipsit de probleme. „Nu pot să spun că am avut
probleme cu prejudecăţi legate de faptul că sunt femeie. Mai degrabă vârsta mi-a dat de furcă”,
spune ea. „Când intram în contact cu potenţialii colaboratori sau cu reprezentanţi ai instituţiilor
statului, le stârneam şi un zâmbet în colţul gurii, a neîncredere. Nu ştiu dacă şi în celelalte oraşe
mari din ţară, precum în Capitală, se întâmplă la fel, dar la Iaşi sunt foarte multe femei
antreprenor şi toate se simt foarte bine în pielea lor. La fel şi eu. Sunt însă probleme pe care le-
aş menţiona, mai ales încercările de a împăca munca şi viaţa de familie.”
În prezent, Cuptorul Moldovencei are 26 de angajaţi şi planurile vizează angajarea altor 7-8
persoane. „În 2012, când am început businessul, eram doar doi angajaţi: eu şi un patiser. În
2013, eram cinci, apoi a crescut echipa progresiv: în 2014 eram 9 persoane, în 2015, 15, în 2016
am depăşit numărul de 20 de angajaţi. În 2017 preconizez că vom avea 30-35 de angajaţi”,
notează Nicoleta Hriţcu. La ora actuală, antreprenoarea gestionează un laborator şi trei puncte
de desfacere. Un nou laborator şi un alt punct de desfacere se află în amenajări; va ajunge astfel
să controleze două laboratoare specializate: unul pentru patiserie şi unul pentru produsele de
cofetărie, şi patru magazine proprii în Iaşi. Obiectivul general pentru Cuptorul Moldovencei este
unul simplu: dorinţa ca produsele lor să ajungă la un număr cât mai mare de persoane, cu un
preţ corect, afirmă antreprenoarea. Anul trecut, Cuptorul Moldovencei a raportat o cifră de
afaceri de aproape 600.000 de euro, iar pentru 2017 Nicoleta Hriţcu şi-a stabilit ca obiectiv
venituri de 800.000 de euro.
Atunci când vorbeşte despre Cuptorul Moldovencei, spune că  îi este greu să cuantifice
succesele, pentru că, argumentează ea, motorul afacerii nu a fost câştigul financiar, ci
recunoaşterea propriei sale puteri de a construi ceva adevărat, valoros, dar şi cu extrem de
multă responsabilitate faţă de toţi cei implicaţi. „Aşa am început, aşa funcţionăm şi acum. Pe
traseu, am văzut şi potenţialul pe care îl are piaţa - mai mare decât mă aşteptam eu. Aşa am
crescut din 2013 şi până în prezent deopotrivă cifra de afaceri, numărul de angajaţi, profitul. Şi
nu ne oprim aici.”

Povestea britanicilor care au vândut tot ce aveau
şi s-au mutat în România

În nordul Transilvaniei, în satul Breb, o familie
de britanici a pus pe roate o pensiune unde
invită, deopotrivă, români şi străini să experi-
menteze stilul de viaţă tradiţional al mara mu re -
şenilor. Britanicii nu-şi puseseră în minte să
poposească prea mult în România, ci au de-
scoperit-o călătorind prin Balcani timp de şapte
luni într-o dubă americană. Nu erau mulţumiţi
de viaţa pe care o duceau în Anglia, aşa că au
hotărât să călătorească şi să descopere lumea.
„Am vrut să ne schimbăm viaţa. Ne-am scos
copiii de la şcoală (de 11, 7 şi 6 ani), am
cumpărat o dubă americană şi am decis să
călătorim şi să cumpărăm proprietăţi în ţări

străine”, spune Penelope Ridgley. Vorbeşte repede şi din când în când mai strecoară un cuvânt
românesc („bine”) sau o expresie („îmi pare rău”) în discursul ei, iar la intervale de timp îmi
menţionează numele de parcă ar vrea să se asigure că o ascult.
Călătoria lui Penelope şi Duncan Ridgley şi a copiilor lor a început în Sri Lanka, unde au
cumpărat o casă pe plajă, apoi au mers în Egipt, unde au achiziţionat şi acolo teren, pe care au
construit o casă, dar şi mai multe grădini cu măslini şi smochini. În toamna anului 2004 au
cumpărat prima bucată de pământ în România, în satul Peştera, judeţul Braşov. Tot atunci au
investit şi într-o proprietate pe o insulă din Croaţia.
A doua zi de Crăciun, în 2004, un cutremur de 9,1 de grade pe scara Richter a avut loc în
Oceanul Indian; s-a produs un tsunami în urma căruia peste 200.000 de oameni au murit, dintre
care peste 35.000 în Sri Lanka. Britanicii se aflau în casa lor de pe plajă în ziua aceea, dar au
scăpat cu viaţă. „Am plecat din Sri Lanka fără bani, fără acte, doar cu hainele de pe noi şi nu
ştiam ce să facem. Am decis să ne întoarcem în Egipt pentru a ne reveni şi am trăit acolo pentru
şase luni.” Apoi au mers în Croaţia şi au dat drumul afacerii, după care, în 2007, au vrut să pună
pe picioare afacerea din România, dar au înţeles că locuinţa lor din Peştera nu era chiar pe
gustul lor: „Locul era foarte retras şi nu am găsit o comunitate primitoare. Oamenii de aici ne-au
îndreptat către Maramureş şi am venit la Breb în 2007 să ne uităm. Abia în 2009 am cumpărat
pământ în Breb”, explică Ridgley.
Au renovat casa şi au pornit pensiunea. „Prima casă am deschis-o în 2011, apoi în 2012 o altă
casă cu o capacitate de cazare de şase persoane. Am cumpărat alte case pentru a le recondiţiona”,
spune Penelope Ridgley, care mărturiseşte că lucrează cu o echipă de muncitori care sunt
capabili să „demonteze” o casă în două zile şi jumătate şi să o „monteze” înapoi tot în două zile.
„Muncim la case cu săteni; poate nu e cea mai bună operă, dar vrem să dăm ceva înapoi,
majoritatea oamenilor nu au slujbe şi trăiesc de pe urma roadelor pământului”, spune Ridgley.
În 2014, au încheiat şi achiziţia unui lot de pământ alăturat pe care se află două case, un şopron
şi o altă clădire mai mică. De atunci, The Village Hotel are patru case disponibile pentru închiriere
cu o capacitate de 20 de persoane. „Am intenţionat să avem o singură casă pentru închiriere, ca
în celelalte locuri, dar pentru că ne-am îndrăgostit tot mai tare de oamenii de aici, de locul acesta
şi de afacere am decis să vindem proprietatea din Croaţia, pe cea din Sri Lanka şi ce mai
deţineam în Anglia. Bani cu care am reuşit să ne extindem businessul aici”, povesteşte Ridgley.
Britanicii aveau trei proprietăţi în Anglia; iniţial le-au închiriat, ca apoi două dintre ele să le vândă
pentru 150.000 de euro, potrivit lui Penelope Ridgley, bani necesari pentru a putea călători şi
pentru a avea capital de achiziţie de terenuri în Sri Lanka şi Egipt. Conform estimărilor ei, pentru
a pune pe picioare The Village Hotel cei doi soţi au cheltuit între 350.000 şi 400.000 de euro din
2007 până acum. „Economisim mulţi bani datorită faptului că noi lucrăm la case şi nu angajăm
pe cineva care să facă asta pentru noi. Este o familie din Germania într-un sat din apropiere care
ne-a spus că au cheltuit mai mult de 100.000 de euro pe fiecare casă şi au trei. Noi am dat în jur
de 30.000 pe casă”, explică Penelope Ridgley strategia pe care a ales-o împreună cu soţul său.
Când vine vorba de venituri, britanica spune că familia câştigă bine şi că au mai multe surse de
venit, iar că The Village Hotel le-a adus anul trecut venituri de 80.000 de euro; se aşteaptă ca
anul acesta suma să crească, mai ales având în vedere că au scumpit tarifele cu 10% faţă de
2016, în condiţiile în care „iulie, august şi septembrie sunt deja aproape pline. Am rezervări chiar
şi pentru vara lui 2018. O să fie un an plin”. O altă sursă de venit a britanicilor o reprezintă o
pensiune în Egipt, capabilă să cazeze 10 persoane, dar şi grădinile de măslini şi smochini care
le aduc un venit constant. 

Gloria nu ţine de foame. Fosta mare campioană Olga
Korbut şi-a vândut la licitaţie o parte dintre medalii!

Fosta gimnastă sovietică Olga Korbut, cvadruplă
campioană olimpică, şi-a vândut o parte dintre
medaliile cucerite la Jocurile Olimpice de la
Munchen din 1972, la o licitaţie organizată în
Statele Unite ale Americii, informează BBC.
În urma vânzării la licitaţie a trei medalii olimpice,
dintre care două de aur şi una de argint, precum
şi a altor patru trofee, fosta sportivă a primit
183.300 de dolari (173.140 de euro). Cea mai
scumpă a fost medalia de aur pe echipe, 66.000
de dolari (62.340 de euro).
Potrivit publicaţiei Gazeta.ru, citată de BBC,
fosta sportivă şi-a vândut medaliile din cauza
problemelor financiare.
În 1972, la doar 17 ani şi 1,5 metri înălţime,
Olga Korbut a cucerit patru medalii – trei de aur
şi una de argint – la Jocurile Olimpice de la
Munchen, perfomanţe datorită cărora a fost
supranumită "Vrabia din Minsk". La Jocurile
Olimpice de la Montreal din 1976, ea a obţinut
încă o medalie de aur şi una de argint.
Născută în Belarus, Olga Korbut s-a mutat în
Statele Unite ale Americii în 1991, unde locuieşte
şi în prezent, la vârsta de 61 de ani.
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'Europa cu două viteze' :  Planul de la Bruxelles
care va lăsa România în urmă

Planul preşedintelui Comisiei Eu-
ropene, Jean-Claude Juncker, de con-
struire a unei Uniuni Europene cu
grade diferite de integrare are rolul
consolidării unităţii, creând şi modalităţi
„alternative“ de cooperare, este un
semnal privind nemulţumirea faţă de
ţări estice, scrie Reuters, citând oficiali
de la Bruxelles sub protecția anoni-
matului.

Șeful Comisiei Europene Jean Claude Juncker, are un plan de reformare a
Uniunii Europene,  formată din ţări cu grade diferite de integrare, în contextul
ieşirii Marii Britanii din UE. Juncker le va prezenta această idee liderilor statelor
europene la summit-ul comunitar din 25 martie de la Roma.
Jean Claude Juncker a anunţat deja că va promova ceea ce a ajuns să se
numească  „o Europă cu două viteze" într-un document oficial denumit "Carta
Albă".
Seful CE va avea marţi o întâlnire cu toţi comisarii europeni, însă un purtător de
cuvânt a declarat luni că nu se ştie momentan când va fi publicat documentul
respectiv.
Oficialii de la Bruxelles au refuzat să ofere detalii concrete despre propunerea
lui Juncker, însă susţin că, probabil, aceasta nu va cuprinde schimbări instituţionale
majore sau amendarea tratatelor.
Insa oficialii citați de Reuters au spus că se dorește crearea a 4-5 "modalități
spre unitate", iar o altă varianta ar fi crearea unor "direcții alternative de
cooperare la nivelul celor 27 de state".
Juncker ar vrea să primească răspunsuri până la toamnă, când se va şti cu cer-
titudine care sunt direcţiile politice în Olanda, Franţa şi Germania, unde anul
acesta vor avea loc alegeri.

Nou restaurant românesc
în Ridgewood

VICTOR`s
BAR & RESTAURANT

67 - 01 Forest Ave.,
Ridgewood , NY.

Tel.: (347) 608 - 5313

Meniu bogat
Prețuri convenabile
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Casa Albă a interzis accesul CNN,
New York Times şi Politico

la o întâlnire cu presă
Reprezentanţii Casei Albe au decis vineri seară să interzică
prezenţa mai multor instituţii de presă la o informare
prezidenţială cu uşile închise. Printre instituţiile mass-media
vizate se numără CNN, New York Times, Los Angeles Times şi
Politico, relatează jurnaliştii CNN.

Interdicţia a fost aplicată pentru o informare mai puţin formală
decât sesiunile tradiţionale de întrebări şi răspunsuri de la Casa
Albă. În schimb, au avut acces la informare instituţiile de presă
conservatoare, precum Breitbart News, The Washington Times
şi One American Network.
Jurnaliştii Associated Press şi Time au decis să boicoteze infor-
marea din cauza interdicţiei impuse în cazul CNN, Politico şi NY
Times. Inclusiv Asociaţia Corespondenţilor de la Casa Albă a
protestat deschis faţă de această decizie controversată.
”Niciodată în lunga noastră istorie, în care am acoperit multe
administraţii şi diferite partide, nu a existat o asemenea situaţie
la Casa Albă. Protestăm puternic excluderea New York Times şi
a altor organizaţii de presă. Accesul liber al presei la un guvern
transparent este de sigur un interes crucial al naţiunii”, a declarat
editorul executiv al NY Times, Dean Baquet.
Donald Trump a criticat dur presa într-un discurs rostit la reuni-
unea conservatorilor Conservative Political Action Conference
(CPAC). Miliardarul republican a reiterat că mass-media este un
„duşman al poporului” şi a cerut publicaţiilor să nu mai citeze
surse sub acoperirea anonimatului.
„Presa lipsită de onestitate” va spune că nu a fost „ovaţionat în
picioare” niciodată, a spus Trump. „(Jurnaliştii – n.r.) sunt cei mai
răi. Nu au surse, doar inventează”, a declarat preşedintele SUA.
Liderul de la Casa Albă a subliniat că presa nu ar trebui să mai
folosească surse anonime, şi să dea numai ştiri din surse care
pot fi citate. Potrivit AP, echipa prezidenţială furnizează de multe
ori ştiri sub acoperirea anonimatului. De asemenea, el a acuzat
CBS, ABC şi NBC că au publicat sondaje false, potrivit cărora
el nu este popular, şi că „inventează o poveste falsă”.
În plus, Trump a descris CNN drept "Clinton News Network".

SCANDAL fără precedent. 
Serviciile secrete ar fi spionat

instituții de presă
Serviciul german de informații externe (BND) a spionat
jurnaliști ai mai multor instituții media străine, printre care
BBC, New York Times și Reuters, a informat vineri
săptămânalul german Der Spiegel, citat de AFP, potrivit
Agerpres.

BND a plasat pe lista de ascultări "începând din 1999 cel
puțin cincizeci de numere de telefon, de fax sau adrese de
e-mail" ale unor jurnaliști sau redacții, susține săp tă mâ nal -
ul, conform extraselor dintr-un articol ce va apărea sâm -
bă tă. Revista nu precizează dacă serviciile de informații
germane continuă și în prezent aceste supravegheri.
Pe listă figurează de asemenea "câteva zeci" de numere
de telefon ale unor jurnaliști care lucrează pentru postul
britanic BBC în birourile sale din Londra și din Afganistan,
precum și din cadrul redacției internaționale BBC World,
scrie Der Spiegel, citând "documente" pe care a putut să
le consulte. "Suntem dezamăgiți să aflăm de aceste
acuzații", a afirmat pentru AFP o purtătoare de cuvânt a
BBC. 

"Jurnaliștii noștri ar trebui să fie în măsură să acționeze în
mod liber și în condiții de siguranță, cu o protecție totală a
surselor lor. Facem apel la toate guvernele să respecte
modul de funcționare al presei libere", a afirmat ea.
A fost de asemenea monitorizat un număr de telefon al
ziarului american New York Times din Afganistan, precum
și telefoane mobile ale filialelor agenției de presă britanice
Reuters din Afganistan, Pakistan și Nigeria, mai scrie
săptămânalul german.
La rândul său, filiala germană a organizației Reporteri fără
Frontiere (RSF), Reporter Ohne Grenzen, a denunțat un
"atac monstruos la adresa libertății presei" și a afirmat că
se gândește la o acțiune în justiție.
ONG-ul și-a exprimat totodată temerea că aceste practici
continuă, în pofida măsurilor adoptate recent pentru o mai
bună reglementare a practicilor BND.
BND, care nu a dorit să răspundă publicației Der Spiegel
în legătură cu noile dezvăluiri, a fost deja acuzat că ar fi
monitorizat în numele agenției de informații americane
NSA oficiali ai Ministerului de Externe francez, ai
președinției franceze și ai Comisiei Europene.

Scandalul produselor de proastă
calitate ia amploare în Europa:

‘Suntem coșul de gunoi al Europei’
Scandalul produselor alimentare de proastă calitate i-a am-
ploare în Europa după ce s-a constatat că produse similare
au calități total diferite în țări din Vestul Europei față de
Centrul și Estul Europei.

Cehia a anunțat că va presa Uniunea Europeană să
interzică vânzarea de produse alimentare inferioare în
estul Europei sub același brand ca mâncarea mai bună
disponibilă în cele occidentale, a spus ministrul agriculturii
de la Praga, potrivit Reuters.
Cehii se alatura astfel Slovaciei si Ungariei, care spun si
ele ca multinationalele din domeniul alimentar vand man-
care mai proasta pe piata estica – mai saraca si mai putin
competitiva.
“In practica, in cazul anumitor produse, suntem cosul de
gunoi al Europei”, a spus ministrul ceh al agriculturii, Mar-
ian Jurecka.
Organizatiile pentru drepturile consumatorilor din Cehia se
plang de multa vreme de slaba calitate a alimentelor van-
dute de marile companii. Ele nu au parghii de actiune pen-
tru ca aceste vanzari sunt legale in UE cat timp pe eticheta
sunt scrise toate ingredientele.
Jurecka spune ca a ordonat un studiu privind calitatea al-
imentelor, care va fi incheiat in iunie. Datele, impreuna cu
cele din Slovacia si alte tari, vor fi folosite apoi pentru efor-
tul de a schimva regulile UE. In studiu vor fi incluse si alte
produse in afara de alimente, precum detergentii.
Ungaria a anuntat la finalul saptamanii trecute ca o analiza
realizata de o agentie guvernamentala arata ca marile
companii obisnuiesc sa comercializeze produse de o cal-
itate inferioara pe piata din estul Europei, chiar daca este
utilizat acelasi brand si pret ca in tarile din vestul Europei.
De asemenea, autoritatiile slovace au anuntat in urma cu
doua saptamani ca au descoperit diferente de gust, com-
pozitie si aspect in aproape zece produse alimentare van-
dute local, prin comparatie cu aceleasi produse din
Germania si Austria.
O dezbatere similara a existat in Parlamentul European in
urma cu cativa ani, cand europarlamentarii au abordat
problema intr-o dezbatere referitoare la o intrebare pusa
de eurodeputata Elena Oana Antonescu (Romania), de la
Grupul Partidului Popular European (Crestin Democrat).
Intr-un schimb de opinii din cadrul comisiei pentru mediu,

sanatate publica si siguranta alimentara, reprezentantul
Comisiei Europene, Jerome Lepeintre, a aratat ca produ-
catorii schimba ingredientele in functie de puterea de
cumparare, gusturile si traditiile din diferite tari (de exem-
plu, Nutella este mai solida in Germania decat in Franta,
deoarece in Franta painea este mai putin rezistenta decat
in Germania).
Participantii la dezbatere au cazut de acord ca, desi UE
nu poate impune reteta, consumatorii au dreptul de a fi in-
formati despre compozitia produselor.
Parlamentul European si Consiliul au adoptat in 2005 Di-
rectiva 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale
ale intreprinderilor de pe piata interna fata de consumatori.
Tot mai multe state europene se plang ca producatorii de
produse alimentare, cosmetice si articole vestimentare in-
calca aceasta directiva.
Situatia a fost semnalata anul trecut si de europarlamen-
tarii Daciana Sarbu si Pavel Poc (Cehia).
Cei doi au adresat o interpelare Consiliului European,
cerand actiuni pentru verificarea si remedierea situatiei.
Cei doi europarlamentari au declarat, citand studii com-
parative, ca exista standarde duble in calitatea alimentelor
din UE, care par sa corespunda unei divizari Est-Vest.

Ţara care-i primeşte pe imigranţi
cu braţele deschise. 

Localnicii sunt prea drogaţi 
ca să muncească

Premierul Noii Zeelande, Bill English, a declarat luni că
ţara sa trebuie să se bazeze pe muncitori imigranţi,
deoarece mulţi localnici nu pot trece testul anti-drog la an-
gajare, relatează DPA, conform agerpres.
English a făcut aceste comentarii răspunzând întrebărilor
jurnaliştilor despre numărul tot mai mare de imigranţi din
Noua Zeelandă.

In ultimele 12 luni până la data de 31 ianuarie, 71.300 de
imigranţi au intrat în Noua Zeelandă, conform unui raport
al Biroului de Statistică făcut public luni.
Într-o conferinţă de presă, English a fost întrebat care sunt
motivele pentru care cei 140.000 de neozeelandezi şomeri
nu au putut acoperi nevoile de muncitori calificaţi din
această ţară cu 4,8 milioane de locuitori.
"Unul dintre obstacolele din prezent este pur şi simplu tes-
tul anti-drog", a spus premierul. "Conform regulilor privind
siguranţa la locul de muncă, nu poţi avea angajaţi sub
influenţa drogurilor, iar mulţi dintre tineri nu pot trece acest
test", a adăugat el.
Un studiu apărut în 2012 în publicaţia medicală The Lancet
arăta că printre australieni şi neozeelandezi se
înregistrează cel mai mare procent de consumatori de
cannabis şi metamfetamină din lume.
English a mai declarat în aceeaşi conferinţă de presă că
nivelul record al imigraţiei nu este o problemă pentru Noua
Zeelandă.
"Asta înseamnă să ai o economie în creştere, în care
există încredere şi care merge într-o anumită direcţie, iar
guvernul se concentrează pe sprijinirea acestei creşteri,
nu pe subminarea ei", a afirmat el.
Pe de altă parte, principala formaţiune politică de opoziţie,
Partidul Laburist, a spus că această creştere a numărului
de imigranţi înrăutăţeşte criza locuinţelor, în special în
Auckland, cel mai mare oraş, care găzduieşte o treime din
populaţie, potrivit Xinhua.
Opoziţia acuză de asemenea că imigraţia tot mai
numeroasă afectează bugetele pentru infrastructură şi ser-
viciile sociale.
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De ce românii care ajung directori
în multinaţionale devin vătafi
şi îşi trădează conaţionalii?

De foarte multe ori auziţi printre prietenii voştri afirmaţia că
dacă ar găsi, ar avea un business, o afacere care să le aducă
3.000 – 5.000 de euro pe lună, ar lăsa jobul pe care îl au şi ar
deveni antreprenori.

Am pornit de la comentariul unui cititor la unul dintre articolele
mele: „Am lucrat timp de patru ani şi jumăte la o corporaţie,
unde, aşa cum aţi descris şi dvs. în editoriale, viaţa se scurge
foarte uşor, salariul vine la fix, jobul este clar structurat cu
taskuri precise, compania ţine costurile cât mai jos, investind
la minimum în dezvoltarea angajaţilor, când doresc angajaţi
specializaţi şi pregătiţi bine, preferă să angajeze din afară oa-
meni noi, decât să dezvolte mai departe un anagajat vechi şi
loial. Am avut nişte experienţe mizerabile! Toate cauzate de
managementul românesc, foarte inflexibil şi loial exclusiv şefilor
mai mari, manifestând zero ataşament şi respect faţă de
conaţionalii lor!!”

Nu de puţine ori aţi auzit faptul că românii se plâng de românii
lor care ajung directori în multinaţionale, luând locul unor
expaţi, afirmând că aceştia devin şi se comportă dintr-o dată
ca şefi, ca vătafi, poziţii apropiate unor companii româneşti şi
mai puţin directori în sensul unor poziţii dintr-o multinaţională.
Odată ce au preluat poziţia, puterea, directorii/şefii români îşi
schimbă atitudinea faţă de momentul când criticau expaţii şi
devin vătafi, nu se mai uită în jur, nu mai ţin cont de unde au
pornit şi de trecut, ci fac ceea ce spune corporaţia, ceea ce
spun şefii direcţi sau de la HQ (headquarter – sediu central),
execută întocmai şi chiar mai mult, având un exces de zel
suprapronunţat.
De multe ori anunţul unor decizii de restructurare şi execuţia
acestor programe sunt lăsate pe seama directorilor români,
care sunt mult mai cinici şi mai răi cu ai lor decât ar fi un expat,
care păstrează în el o anumită reticenţă în luarea deciziilor,
având în vedere că este totuşi străin în România.
De asemenea, nu de puţine ori aţi auzit că odată ce românii
devin directori nu mai vor să lucreze, să dea business
românilor şi companiilor româneşti, preferând să lucreze cu
ceea ce vine de la centru sau cu alţi străini de pe piaţă, chiar
dacă produsele şi serviciile sunt la acelaşi nivel.
Francezii lucrează cu francezii în România, îşi dau business
reciproc, austriecii lucrează cu austriecii, nemţii lucrează cu
nemţii, americanii lucrează cu americanii, nemţii, francezii, bri-
tanicii, chinezii şi ruşii, dacă necesităţile o impun, în schimb
românii fug de români.
Foarte mulţi spun că businessul românesc este atât de slab
pentru că românii nu se susţin între ei.
Nu de puţine ori aţi auzit spunându-se că anumite decizii
proaste, care nu ţin seama de situaţia din teren, se iau în altă
parte – la Viena, la Paris, la Londra, la Berlin sau Frankfurt,
peste ocean, pentru că directorii români nu au puterea şi nici
dorinţa să se lupte pentru alte decizii care ar putea fi mult mai
bune, preferând să nu comenteze, ci doar să le execute.
Mulţi angajaţi spun că după ce au văzut la lucru un director
expat faţă de un director român, ar prefera să lucreze cu un
expat, care este mai dispus la comentarii, la discuţii legate de

o propunere sau alta, la prezentarea unor argumente la centru,
chiar dacă ar şti mai puţin din punct de vedere tehnic decât un
român.
Ironic – nu? -, să-ţi doreşti să lucrezi, să ai şef un expat, în loc
de unul de-al tău?
Cunosc câţiva oameni de afaceri, mai mari sau mai mici, care
preferă să facă afaceri cu străinii mai degrabă decât cu românii,
chiar dacă critică faptul că investitorii străini au cucerit România
şi cel puţin în declaraţii nu sunt de acord cu acest lucru.
Muncim pentru alţii, muncim pentru străini la noi în ţară, ne-am
vândut lor, spun ei. Dar în realitate preferă mai degrabă să lu-
creze cu străinii, pentru că îşi încasează banii, şansele de a
lua o ţeapă sunt mai reduse, sunt mai serioşi şi au şi bani.
Toţi românii ştiu că dacă lucrezi cu un conaţional, fiecare vrea
să lucreze pe banii celuilalt; pe lângă faptul că munceşti pentru
realizarea produsului sau serviciului, mai trebuie să munceşti
suplimentar pentru a-ţi încasa banii şi de multe ori aceştia sunt
mai puţini decât ai convenit iniţial.
Criza începută în 2008 a scos la suprafaţă problemele busi-
nessului românesc şi ale leadershipului din multinaţionale şi
din companiile româneşti.
Ne iluzionăm crezând că putem fi ca nemţii, ca britanicii sau
ca americanii, dar foarte puţini dintre noi s-au convertit la cul-
tura economică, de business şi organizaţională a acestor
societăţi.
La fel cum îl invidiem şi îl urâm pe un conaţional care a ajuns
director într-o multinaţională, la fel ne urăşte şi el, şi atunci se
comportă ca atare.
Odată ajuns director, arde totul în jur, otrăveşte fântânile pentru
ca nimeni să nu vină să-i ia locul, nu îşi pregăteşte un în-
locuitor, de frică să nu îi ia locul, ţine deciziile la el şi deleagă
cât mai puţin pentru a nu pierde din putere.
Credeţi că aţi putea fi altfel dacă aţi prelua voi o poziţie de di-
rector într-o multinaţională?
Sau asta este modalitatea noastră istorică prin care putem să
supravieţuim aici?

Autor: Cristian Hostiuc - Business Magazin
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ACTUALITATE

„Importăm caşcaval din amidon
şi grăsime de balenă şi îi

asuprim pe producătorii locali
care folosesc doar lapte!”

Interviu în exclusivitate cu Daniel Rudişteanu, preşedintele
Asociaţiei Producătorilor „Caşcavalul de Săveni”, despre chinurile
autorizării unui preparat tradiţional autentic.

Producătorii locali spun că am ajuns lada de gunoi a Europei în
ceea ce priveşte produsele alimentare. În timp ce importăm
caşcaval făcut din grăsime de balenă şi ulei de palmier,
producătorii locali care folosesc doar lapte sunt purtaţi pe
drumuri, amânaţi, obligaţi să cheltuiască sume mari pentru a li
se spune NU la final.
„Mafia gulerelor albe” dictează ce produs intră pe raftul unui
hipermarket, preţul, iar profitul ajunge la intermediar şi la
multinaţională, producătorul fiind cel asuprit în acest „lanţ trofic”.
Am discutat despre toate aceste probleme cu Daniel Rudişteanu,
preşedintele Asociaţiei Producătorilor „Caşcavalul de Săveni”.
– Ce s-a mai întâmplat cu proiectul de recunoaştere la nivel eu-

ropean a celebrului Caşcaval de Săveni?
– Noi am încercat de două ori până acum. În primul proiect am

vrut să obţinem Denumire de Origine Protejată, DOP, dar am
fost refuzaţi de Ministerul Agriculturii fără a ni se spune un
motiv. Imaginaţi-vă că am participat cu proiectul de denumire
de origine protejată la Master Food în Italia, la Piacenza, în
2015 şi din 24 de proiecte din toată lumea noi am luat cel mai
mare punctaj. Cei mai mari specialişti din domeniu de la
nivelul Comisiei Europene au fost încântaţi de proiectul nostru,
la Ministerul Agriculturii proiectul a fost incomplet. Acum
încercăm să obţinem protecţie europeană la produs pe altă
variantă, respectiv Indicaţie Geografică Protejată (IGP). Joi,
23 februarie (astăzi – n.r.) mergem la Direcţia de Industrie
Alimentară din cadrul ministerului şi încercăm să obţinem ce
ne-am propus, să fim postaţi pe site-ul ministerului şi să intrăm
în perioada de opoziţie. Urmează demersurile la Bruxelles.
La primul dosar am lucrat eu ca maistru de stagiu, un mas-
terand de la Şcoala Superioară de Agricultură din Angers,
Franţa, şi un coordonator de specialitate de la Facultatea de
Medicină Veterinară din Cluj. Am lucrat toţi 7 luni ca un proiect
de master. În Italia am fost foarte bine primiţi, felicitaţi, în
schimb în România suntem mai catolici decât Papa. Asta este
România, noi trebuie să avem o viaţă complicată când este
aşa uşor să trăim bine. Asta este!

– Dacă Ministerul Agriculturii vă acceptă, ce urmează?

– Noi din asociaţie, împreună cu Certim, organul de certificare,
am fost controlaţi pentru certificarea produsului. Acum
încercăm să-i convingem pe cei de la minister să ne dea
avizul. Îl postează pe site pentru ca oricine vrea să facă
opoziţie timp de 30 de zile, dar opoziţia trebuie să fie
justificată, apoi totul va fi trimis la Bruxelles şi va sta şi acolo
şase luni. Ceea ce vrem să facem noi este pentru judeţul
Botoşani, pentru că asociaţia noastră este deschisă, şi oricine
din judeţ poate intra în asociaţia noastră şi poate produce re-
spectând caietul de sarcini şi statutul asociaţiei. Ca şi Salamul
de Sibiu, care are IGP, asociaţia este la Bacău, dar el se
fabrică şi la Salonta şi la Sibiu.
Caşcavalul de Săveni este singurul produs de la noi din judeţ
care are tradiţie la nivel european. Fabrica de caşcaval din
Săveni a făcut export în Siria, Libia, Canada, în SUA, în fosta
Uniune Sovietică. Noi asta vrem, să ducem tradiţia mai de-
parte, noi respectăm reţeta cu care s-a lucrat de la început.

– Care ar fi diferenţa între caşcavalul produs de membrii
asociaţiei dumneavoastră şi cel produs în fabricile mari?

– Sistemul nostru de prelucrare este tradiţional, iar materia primă
este lapte crud. Asta este diferenţa dintre noi şi industrie, fabri-
cile mari, comunitare. Acestea sunt obligate să pasteurizeze
laptele, adică este vorba despre o fierbere. Când pasteurizezi
laptele câştigi garanţie mai mare, dar prin pasteurizare distrugi
flora laptelui. Sunt nişte bacterii în lapte care dau gustul şi cu-
loarea produsului. O comparaţie clasică între un caşcaval pro-
dus în sistem tradiţional şi unul industrial este la fel ca
diferenţa între un borş de găină de ţară şi un borş de pui con-
gelat.

– Cum v-au susţinut politicienii, parlamentarii judeţului, mai ales
că am avut şi în legislatura trecută un parlamentar botoşănean
într-o Comisie parlamentară de agricultură, dar avem şi în ac-
tuala legislatură unul?

– Acum avem un pic de susţinere. De-a lungul timpului am apelat
la foarte mulţi oameni cu relaţii din judeţul Botoşani să ne spri-
jine pentru că la nivelul Bucureştiului eram trataţi foarte urât.
Sprijinul pe care l-am avut nu am crezut că o să îl am şi mă
refer la doamna Federovici de la PSD (senatorul Doina
Federovici, preşedintele PSD – n.r.). Eu nu sunt membru de
partid şi nu am crezut că mă va sprijini. Soţia mea s-a plâns
ei de problemele pe care le avem. A fost primul politician din
judeţul Botoşani care s-a dus la Ministerul Agriculturii, la sec-
retarul de stat Morărescu, care era şeful Direcţiei de Industrie
Alimentară, şi a cerut să nu îşi bată nimeni joc de producătorii
din Botoşani. Mi l-a dat la telefon şi o oră am discutat pe mar-
ginea caietului de sarcini şi omul s-a convins că noi avem
dreptate. Acum cel mai mare sprijin îl avem în domnul senator
Trufin (Lucian Trufin, senator PSD, fost primar de Vlăsineşti
– n.r.). El este în stare să se bată pentru noi.

– Ce a făcut mai exact?
– Am fost în Comisia de agricultură din Senat, am fost invitat ca

preşedinte al asociaţiei, când s-a dezbătut Legea 321 cu pro-
dusele alimentare. Am fost dezamăgit de cum se discută la
nivel central de problemele noastre. În schimb, el era în stare
să se bată cu toţi de acolo pentru a sprijini producătorii locali.
El e de la ţară şi ştie problemele şi durerile noastre. De asta
avem acum un pic de curaj şi sperăm ca de această dată toţi
parlamentarii judeţului Botoşani să ne sprijine. Eu m-am plâns
şi domnului Şoptică (Costel Şoptică, senator PNL – n.r.) în
legislatura trecută, când era secretar în Comisia pentru
agricultură, dar nu a vrut să ne ajute cu nimic. Am fost tare
dezamăgit. Acum parcă am prins un pic de curaj.

– Câţi producători are asociaţia?
– Suntem şase producători în asociaţie şi mulţi sunt dezamăgiţi

pentru că au trecut atâţia ani şi noi am cheltuit nişte bani pe
deplasări, contractele pentru certificare, contractul cu Certim.
Mulţi sunt dezamăgiţi că noi tot cheltui, tot cheltuim, tot chel-
tuim şi nu se concretizează nimic. Eu nu vreau să renunţ,
vreau să merg înainte. Am speranţa că acum avem câţiva oa-
meni care sunt dispuşi să se bată pentru noi, să ne sprijine. 

Fără sprijinul lor nici nu se uită la noi cei de la Bucureşti. Joi
sper să îi conving pe cei din minister că ar fi frumos să ne
pună pe site şi să mergem mai departe şi să hotărască cei de
la Comisia Europeană dacă este în regulă sau nu proiectul
nostru.

– Vi s-au cerut şpăgi la Bucureşti pentru a vi se accepta docu-
mentele?

– Nu mi s-a cerut bani, nu mi s-a cerut şpagă. La nivelul Minis-
terului Agriculturii nu sunt specialişti pe protecţie europeană
a produselor alimentare. Eu le-am recomandat să apeleze la
mediul academic, sunt profesori universitari la Iaşi, la Cluj,
foarte bine pregătiţi, doxa de carte. Să facă o comisie de at-
estare a produselor alimentare şi să apeleze la universităţi.
Avem trei produse recunoscute european, celelalte ţări au
sute de produse. Noi avem Magiunul de Topoloveni şi Salamul
de Sibiu cu IGP şi Telemeau de Ibăneşti cu DOP. A trecut de
perioada de opoziţie Scrumbia de Dunăre, iar în studiu sunt
Cârnaţii de Pleşcoi şi Caşcavalul de Săveni. Nouă bani nu ne-
a cerut nimeni, dar birocraţia e uriaşă şi nu te sprijină nimeni.

– Mai exact?
– Spre exemplu, mi-au cerut să demonstrez că produsul nostru,

Caşcavalul de Săveni, a fost cunoscut, a fost vândut în lume.
Am căutat un an de zile să intru în posesia actelor, docu-
mentelor prin care să se ateste că marfa a plecat la export.
Toată lumea ştia asta, dar mie îmi trebuia un document. Am
aflat că exportul se făcea printr-o firmă din Bucureşti, m-am
dus acolo, i-am rugat pe cei de la Certim să caute şi ei. Nu
am găsit nimic. Nu mai există nicio arhivă, nimic. Am avut
noroc că am găsit în monografia oraşului Săveni şi încă o lu-
crare de la Botoşani în care se spune clar cam unde se ex-
porta caşcavalul de Săveni. Dar un document din arhivă, o
factură, nimic nu am găsit. Cei de la minister, ei trebuiau să
mă sprijine şi să vină cu acte din arhivă. O chestie birocratică,
toată lumea ştie de realitate, dar nu avem un act.

– Care ar fi principalul avantaj al obţinerii recunoaşterii europene
a Caşcavalului de Săveni, atât pentru producători, cât şi pen-
tru consumatori?

– Care ar fi câştigul nostru? Vom putea vinde un pic mai bine
produsele noastre şi la rândul nostru putem plăti mai bine ma-
teria primă la amărâţii care cresc vaci de lapte de la noi.
Românul îşi dă şi el seama ce înseamnă un produs de cali-
tate. În piaţă este dezastru. Nici nu mi-am imaginat că o să
ajungem ladă de gunoi. Am lucrat cinci ani în străinătate şi
ştiu ce vorbesc. Produsele care vin la noi sunt dezastru. La
lactate consumăm amidon, grăsime de balenă, grăsimi veg-
etale, ulei de palmier, tot ce vreţi numai lapte nu.

– De ce produsele dumneavoastră nu sunt găsite în marile
lanţuri de supermarketuri şi hipermarketuri?

– Noi, producătorii cei mici, nu avem acces în supermarketuri.
Nu am reuşit de 20 de ani să intru pe nicio reţea. Totul se face
doar prin intermediari. Pe mine nimeni nu mă acceptă, eu tre-
buie să intru prin intermediar, care este omul lor, şi eu trebuie
să-i dau marfa lui de pomană şi el să câştige, nu eu
producătorul. E dureros ce se întâmplă. Noi nu avem loc, nu
încăpem de ei şi toată lumea ştie ce se întâmplă dar nimeni
nu a intervenit să ne sprijine până la această Lege 321, care
este atât de atacată. Noi avem o producţie mică pentru că
suntem producători tradiţionali de caşcaval şi producem 150
de kilograme produs finit pe zi media anuală, adică vara mai
mult şi iarna mai puţin. Noi ne desfacem marfa pentru că sun-
tem vechi pe piaţă, de 20 de ani, dar acces în reţelele mari
nu avem.

A consemnat Alina CALINIUC

VÂND CASĂ  - VALEA OLTULUI - DN 7
(confluența Oltului cu râul Lotru). 

Casa are parter și etaj, plus livada cu pomi
fructiferi (4.500 mp ), apă curentă, 

electricitate, cablu TV, garaj. 
Pentru mai multe detalii sunați la

1-(347)-680-9843
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DORA IVAN
”Sensul adevărat al artei este acela de a ne înălța spiritual.” 

printre miile de români-americani din New York trăiește cu demnitate  doamna
Dora Ivan, prezentă activ atât la slujbele religioase din biserică, cât și la

activitățile laice desfășurate aici.  Ceea ce o singularizează este pasiunea de o
viață pentru frumosul miniatural reprezentat prin zeci și zeci de păpuși, pălăriuțe
pentru păpuși și bibelouri diferite ca tematică. Apartamentul dânsei este ca o
expoziție de artă pe care nu se poate să nu o admiri. 
- Doamna Dora Ivan, vă mulțumim pentru că ați acceptat să acordați un interviu

publicației ”Romanian Journal”.
- Și eu vă mulțumesc  pentru gândul bun.
- Spuneți-ne, pentru început, unde și când v-ați născut și cum v-a fost copilăria?
- Cu plăcere. M-am născut în 21  iunie 1939, în comuna Cenade din județul

Mureș, pe frumoasele plaiuri ale Ardealului nostru. Tatăl meu, Aurel, era notar
și împreună cu mama, Ana, mi-au insuflat principii sănătoase de viață și de
comportament. Copilăria mea a fost frumoasă, am avut multe prietene, părinții
au fost buni și iubitori, atașați sufletește de mine și de fratele meu.  Din
nefericire, am avut o mare pierdere în familie prin decesul fratelui meu, Titus
Aurelius, la doar 22 de ani. S-a asfixiat cu gaz, în timpul nopții, într-un internat.
Amintirea lui o port în suflet.

- Doamna Dora, în apartamentul dumneavoastră sunt foarte multe păpuși, sunt
multe pălărioare pentru păpuși, zeci, poate sute de bibelouri, toate dovedind
pasiunea pe care o aveți pentru frumosul miniatural. De când aveți această
pasiune și cine v-a influențat?

- M-a influențaț mama mea, căreia îi plăcea frumosul și ori de câte ori vedea
ceva frumos, îmi atrăgea atenția. Îmi amintesc că mergeam deseori amândouă
la Târgu Mureș, eu aveam câțiva anișori la început, dar mama mereu îmi
vorbea și-mi arăta obiecte frumoase și, în timp, mi s-a dezvoltat simțul artistic
care nu m-a părăsit nici acum. 

- Acest lucru se vede peste tot în apartamentul dumneavoastră. Spuneți-ne ce
ați profesat în România și unde?

- După terminarea liceului, am intrat ca desenatoare tehnică la Institutul de
proiectări din Târgu Mureș. paralel, timp de doi ani, am studiat arta grafică
populară. Eu vroiam să urmez Facultatea de Litere, dar după decesul fratelui
meu, părinții n-au mai vrut să plec de lângă ei. 

- Înclinațiile dumneavoastră în domeniul literaturii, al artei, în general, și-au
găsit expresia prin poezii și prin felicitări și mărțișoare deosebit de frumoase
pe care le-ați făcut cu talent.

- Vă mulțumesc pentru aprecieri. Da, mi-a plăcut și îmi place arta. Sensul
adevărat al artei este acela de a ne înălța spiritual. Așa am simțit întotdeauna.
Arta mi-a întregit viața.

- Foarte frumos spus. În altă ordine de idei, vorbiți-ne despre familie. Aveți
copii?

- Am o fetiță de milioane. O cheamă Daniela, are acum 50 de ani, este
căsătorită cu Eugen, care e cu 8 ani mai mare decât ea, se iubesc și se
înțeleg foarte bine. Au băieți gemeni, care au împlinit 27 de ani, Anthony și
Christopher. Eu am avut grijă de acești minunați nepoți ai mei încă de când
aveau doar trei săptămâni.  pentru că am fost ocupată cu nepoții și cu
gospodăria, nu m-am angajat la niciun servici, deși aveam acte în regulă.
Mama mea a fost născută în Statele Unite și la vârsta ei de 9 ani, s-au întors
în România unde, cu banii economisiți, părinții ei - și bunicii mei - au cumpărat
pământ și mașină de treierat și au rămas în țară. 
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- Aveți vreun regret în viață? 
- Da, marele meu regret este că mama nu m-a învățat limba engleză, deși ea

vorbea englezește fiindcă făcuse clasele primare în America.  probabil că s-a
gândit că dacă tot au decis să  se întoarcă și să rămână în România, nu mai
era necesar ca eu să știu engleză. Aici au greșit. Eu aveam înclinații pentru
limbi străine, dovadă fiind faptul că am învățat limba maghiară de la o prietenă
unguroaică cu care mă jucam când eram copil.

- Când ați emigrat în Statele Unite și de ce?
- De fapt, fata mea și soțul ei vroiau mai de mult să plece din țară. Având în

vedere că mama mea s-a născut în Statele Unite, eu am primit cetățenia
americană în România și aveam dreptul să îi sponsorizez, ceea ce am și
făcut. La început, ei nu au primit răspuns favorabil și au trecut prin multe
neplăceri până când au putut pleca. Daniela era însărcinată cu gemenii.
Înainte de a susține examenul de stat la Facultatea de Studii Economice, ea a
fost dată afară. ginerele meu, inginer constructor, de asemenea a fost dat
afară. În sfârșit, după multă zbatere din partea lor și a mea, pe 6 octombrie
1966, ei au emigrat în America. Sponsorizarea de care aveau nevoie le-a dat-
o preotul Viorel Dumitrescu, un om cu totul minunat căruia îi mulțumesc
pentru ajutor.

- Unde locuiesc fiica și ginerele dumneavoastră?
- Au locuit în New York, apoi s-au hotărât să-și cumpere casă și s-au mutat în

Connecticut unde sunt cu copiii. Iar eu am fost întotdeauna alături de ei și i-
am ajutat cum am putut. 

- Ați fost și sunteți o mamă și o bunică devotată.  În altă ordine de idei, ați vizitat
alte țări? 

- Da. Când fetița mea împlinise 8 ani, soțul meu, care era ofițer, a fost transferat
la Moscova unde am stat 4 ani. Daniela a făcut cursurile primare acolo, dar în
limba română. Când pleca la școală, ea îmi zicea deseori: ”Mamă, când mă
întorc, aș vrea să am ceva frumos”. Și eu îi cumpăram păpuși care o bucurau
și cu care se juca. După ce am revenit în țară de la Moscova, am urmat o
școală specială și, în urma unui concurs, am fost promovată ca proiectantă,
ceea ce m-a bucurat.

- Care considerați că este cea mai mare realizare a dumneavoastră?
- Fără nicio îndoială, cea mai mare realizare a mea este fetița mea, Daniela.

Deși nu a fost lăsată să termine facultatea în România, aici, în America, ea
este femeie de afaceri, businesswoman,  în domeniul contabilității, are o
agenție de bookeeping,  iar soțul ei are o agenție în domeniul computerelor.
Băieții lor au terminat cu brio facultatea la New York University. Ei sunt copii
buni și nu creează probleme. Îi iubesc cu tot sufletul meu de bunică. Îmi sunt
tare dragi toți patru.

- Mai mergeți în România? Cum vi se pare acolo?
- Da, am fost în fiecare an, inclusiv anul trecut.  Dacă suntem sănătoși, vom

mai merge, căci suntem români și așa vom fi toată viața. România o avem cu
noi în inimă, oriunde am merge, oriunde am locui.

- Ce părere aveți despre românii din New York? Puteți numi persoane pe care
le apreciați în mod deosebit?

- Sigur că da. M-am atașat de mulți români din New York, prin biserică, mai bine
zis prin două biserici: biserica ortodoxă ”Sfinții Apostoli petru și pavel” unde
oficiază preotul Theodor Damian; și biserica Misiunii greco-Catolice ”Sfânta
Maria” unde este preot Radu Țițonea. Eu, fiind născută în Ardeal, am fost
botezată greco-catolică, așa cum au fost cei mai mulți oameni din acea
vreme. Am o stare sufletească bună când merg la biserică, mă simt bine,
toată lumea e prietenoasă. preoții sunt oameni deosebiți care au întotdeauna
o vorbă bună pentru fiecare și un zâmbet încurajator.

- Cum îi apreciați pe românii din New York?
- Cei mai mulți români pe care-i cunosc sunt oameni de calitate. Mai sunt și

oameni care bârfesc, oameni care spun lucruri neadevărate sau exagerate.
pe aceștia prefer să-i evit. 

- Vă este dor de prietenii din țară?
- O, sigur că da. Am avut și am mulți prieteni. Voi numi câțiva: Silvia și Mărioara

din Târgu Mureș, Olivia, Elena și Ela din București și finii mei, tot din București:
Lucia și Sandu Stuparu, iar din Târgu Mureș este pop Mihai. Lista ar putea
continua. Mi-e dor de toți prietenii și de toate prietenele, dar mai vorbim la
telefon, mai corespondăm prin internet…

- Cum vă este viața acum, doamna Dora?
- Mă bucur că mi-ați pus această întrebare. Vreau să vă spun că am un mare

sprijin în tovarășul meu de viață, Vasile (Vali) care mă ajută în toate problemele,
fie casnice, fie de sănătate. Este un om liniștit, înțelegător și are respect și
afecțiune pentru mine. El este un bărbat pe al cărui cuvânt te poți baza, un om
de o rară modestie, dar de o evidentă înțelepciune acumulată de-a lungul
vieții.  Vali este sprijinul meu și sunt fericită că am făcut această alegere.

- Revenind acum la România: ce credeți că ar trebui să facă românii din țară
pentru a progresa?

- Ar trebui ca politicienii și guvernanții să fie cu capul pe umeri, să ajute mai
mult oamenii care abia o duc de azi pe mâine cu salarii și pensii foarte mici, să
înceteze corupția iar cei vinovați să primească pedepse mari și să le fie
confiscate averile. Țara noastră este frumoasă și bogată, dar corupția o
sărăcește.

- Așa este. Doamna Dora, ce vă doriți pentru viitorul apropiat?
- pentru viitor îmi doresc doar sănătate, sănătate mie și lui Vali și să-mi văd

nepoții la rostul lor.
- Credeți că religia are rol important în modelarea omului?
- Cred că da. De mică, am participat la slujbele de la biserică și mi-am pus

nădejdea în  Domnul și în Sfântul Anton care m-a ajutat de multe ori. E bine să
crezi.

- O ultimă întrebare: pasiunea pentru achiziționarea de obiecte artistice de mici
dimnesiuni - și mă refer la păpuși, la pălăriuțe pentru păpuși, la bibelouri de tot
felul – vă înfrumusețează viața. Credeți că vă ajută pentru o stare sufletească
mai bună?

- Categoric. În plus, am confecționat mărțișoare și felicitări pe care le-am trimis
apoi în țară la prietene.  Înconjurată de aceste  obiecte artistice: păpuși,
bibelouri, flori, fotografii, mă simt mai bine. Fără ele, aș simți un mare gol în
suflet. Ele îmi fac viața mai frumoasă și sufletul mai cald. Mă bucur că las
ceva frumos în urma mea.

- Da, fără nicio îndoială. Sunteți membră a cenaclului literar ”Mihai Eminescu”
din New York, participați la activitățile religioase și laice de la biserici și de la
restaurantul fost ”Bucharest”, azi ”Boon”. Sunteți o persoană plăcută și
apreciată de români. Prin acest interviu, veți fi mai bine cunoscută nu numai în
comunitatea românească din New York, dar și din alte state americane, având
în vedere că publicația noastră are abonați cam peste tot în America. Vă
mulțumim pentru amabilitatea cu care ați răspuns întrebărilor noastre și vă
dorim multă sănătate, doamna Dora!

prof. Mariana Terra
foto: Alex Marmara
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Primul OM și Axa Lumii, 
în România!

Miturile sumeriene, egiptene, mayaşe, chineze, ca să
cităm numai pe cele mai cunoscute, vorbesc despre fluviul
ceresc al creaţiei, denumit când coloana de susţinere a
cerului, când croodil sau dragon.
Cert este că toate aceste denumiri se referă la cordonul
ombilical care făcea legătura dintre Cer şi Pământ, fiind o
poartă de legătură cu Universul, nimeni alta decât ceea
ce anticii o denumeau Axis Mundi (Axa Lumii). Conform
unei teorii controversate, dar nu lipsită de argumente, prin
axa lumii, favorizată de puternicul flux energetic au debarcat
extratereştrii, creând Oamenii Primordiali. După unii
cercetători în frunte cu gen. V. Dragomir, Axa Lumii trece
prin maximul energetic al planetei, situat în Masivul
Godeanu, după alţii ar trece prin muntele sacru al dacilor
– Kogaionon.

Adamclisi, ”pământul lui
Adam”, conţine codul ge-
netic

Conform Scripturii, Dum-
nezeu a creat din lut prima
fiinţă oemnească, pe
Adam, care în limba
ebraică înseamnă Om. În
2003, cercetătorii amerciani
şi francezi au ajuns, inde-
pendent unii de alţii, la
concluzia senzaţională că
elementele de bază ale
vieţii biologice se ascund

în pământul obişnuit, confirmând concepţia biblică a originii
omului. Isabela Iorga ajunge la concluzia că, prin numele
de Adam se înţelege ADN-ul uman, care conţine însuşi
codul genetic al organismului, intrat în subconştientul
popoarelor drept Arborele Vieţii. Scriitorul E. Delcea
remarcă pe bună dreptate că respectivul „arbore” este
unul dintre cele mai vechi elemente decorative prezente
în arta populră românească. Prof. T. Diaconu, pe baza
unei metode proprii de analiză a scrierii hieratice (sfinte),
scrie despre cuvântul Adamclisi că are două părţi clare,
Adam şi Clisi, iar înţelesul este „pământul lui Adam”.

Or, încă din paleoliticul mijlociu (100.000-40.000 î.e.n.),
peşterile Cheia (La Izvoare) şi Târguşor (La Adam) din
Dobrogea au fost locuite. Dr. D.D. Farcaş, vicepreşedintele
Asociaţiei pentru Studiul Fenomenelor Aerospaţiale Nei-
dentificate din România, apreciază că prezenţa extratereştrilor
pe Terra datează de cel puţin 25.000 de ani. Într-o
cronologie discutabilă, E.Delcea coboară „experineţele”
extratereştrilor în spaţiul carpato-danubiano-pontic, acum
10 milioane de ani, având ca rezultat populaţia „ramani”,
toate civilizaţiile terestre având iniţiatori veniţi din „zona
stelei Sirius din Constelaţia Orion”. 

În sprijinul teoriei că Oamenii Primordiali au fost pe plaiuri
mioritice, scriitorul respectiv aduce ca argument „Aus-
tralopithecus Oltensis” de la Bugiuleşti (Vâlcea) cu o
vechime de două milioane de ani, dar aici este vorba
numai de oase de animale folosite ca unelte, singura
dovadă certă ca vechime (cca 50.000 de ani) fiind falanga
de picior a unui om de tip Neanderthal, descoperit la Oha-
ba-Ponor (Retezat), lăsând la o parte controversele legate
de subiect, cecetările recente duc către localizarea Edenului
inclusiv în Carpaţi şi la Dunăre.

Herculane, cel mai încărcat punct energetic din lume ?
Cercetătorii geneticieni de la Berkeley (California),
comparând tipul de ADN mitocondrial – care se transmite
numai pe linie maternă – au ajuns la concluzia pe atât de
indicutabilă, pe atât de senzaţională că toţi oamenii de pe
Pământ se trag dintr-o singură femeie, care a trăit acum
350-200 de mii de ani. Deci Eva biblică, a cărei nume
înseamnă în ebraică „viaţă”, a existat, completând perfectul
echilibru al Creaţiei şi e posibil ca acele fiinţe perfecte de
tip Havva (Eva), create din eter şi apă, să fie chiar „îngerii
din ceruri”, respectiv cei 144.000 de sori cu care a coborât
Dumnezeu pe Pământ. Adam şi Eva trăiau pe mirificul
Eden, unde totul era învăluit într-o lumină roz, rezultată
din reflexia razelor pe suprafaţă boleţi de gheaţă din jurul
Terrei, devedindu-se experimental că erau asigurate condiţii
optime atât pentru conservarea ADN-ului uman în starea
iniţială, cât şi pentru dezvoltarea optimă a celulelor
plantelor. Spţiul cu vegetaţie luxuriantă al Edenului trebuie
lărgit la patru fluvii: Ghihon (Nilul), Hidechel (Tigrul), Eufrat
şi Pison.

În ce priveşte Pisonul există două variante, dar între
Gange şi Dunăre, ambele considerate sfinte, considerăm
că varianta corectă ar fi Dunărea, locuitorii antici riverani
numindu-se fisoniţi sau dabieni care, în opinia lui Pseudo
Cesarius erau foarte cucernici, abţinându-se de la „consumul
legitim şi nevinovat al cărnii”. I. Iorga deduce că ţara
Havila se afla la nord de Dunăre, fiind de acord cu
scriitorul S. Coryll, care echivalează Havila cu Valhia.
Pare o teorie dstul de greu de digerat, dar N. Densuşianu,
membru corespondent al Academiei, a murit convins că
centrul „populaţiunii neolitice din Europa, al oamenilor
născuţi din pământ, a fost în zona Porţile de Fier-Munţii
Bucegi-Munţii Buzăului. Marele istoric V. Pârvan scrie că
eroul Hercule, de la care îşi trage numele staţiunea
Herculane era dac. Celbrul bioenergetician Iulian Urziceanu,
primit de însuşi Papa Ioan Paul al II-lea, a constat că „la
Băile Herculane la Cascadă, spre 7 izvoare (…) este cel
mai încărcat punct energetic din lume”.

În zonă, la Peştera Hoţilor, s-a semnalat prezenţa unor
vânători şi pescari acum 10.000 de ani, iar puţin mai
departe, la Toteşti în ţinutul Haţegului, au fost găsite
brăţări de aur în chip de capete de viperă din specia
Amodites, specie comună în tot SV Daciei şi, după cum
se ştie, şarpele a fost vârful de lance care a dus în
Grădina Raiului l „păcatul de moarte”. Conform mitologiei
Hercule (dac)a avut cu Echidna (tracă) trei fii din care se
trag neamurile înfrăţite ale agathyrşilor, gelonilor şi sciţilor,
înrudite bineînţeles cu dacii şi tracii. După Homer, sciţii
ocupau întreaga regiune de nord a lumii vechi cunoscute
sub numele de „Terra antiqua”. Socotindu-i pe pelasgi
drept strămoşi a ramanilor, avâd unul dintre „centre” la
Porţile de Fier, se poate lansa supoziţia că Edenul se
întindea şi la nord de Dunăre, la Herculane, unde există şi

o climă submediteraneană care păstează până astăzi ex-
emplare endemice a unei flori luxuriante care exista înainte
să aibă loc procesul de separare a polilor. Nu trebuie
ignorată complet teoria lui Rene Guenon, unul dintre cei
mai mari savanţi sufişti ai sec. Al XX-lea, potrivit căreia
Axa Lumii nu coincide în mod necesar nici cu axa de
rotaţie şi nici cu axa magnetică a Pământului, deşi acest
lucru se poate întâmpla uneori.

Porţi de legătură cu Universul, în Carpaţii româneşti
Întorcându-ne la miturile antice, trebuie specificat că Axis
Mundi era canalul de energie cosmică. N. Densuşianu
menţionează că „după ideile astronomice şi geografice
ale Antichităţii clasice, Polul Nordic, în jurul căruia se
învârtea Universul, atingea Pământul lângă Dunăre, pe
teritoriul geţilor, în particular pe Munţii Rhipaei (Carpaţii
Meridionali). Conform aceloraşi idei, osia sau axa în jurul
căreia se învârtea Cerul, trecea prin centrul Pământului,
deci şi Universul şi Terra aveau o axă comună – Axis
Mundi sau Axa Lumii. Cei care susţin că leagănul omenirii
se află în spaţiul carpato-danubiano-pontic, localizează
axa respectivă pe muntele sfânt al dacilor, Kogaion.

A preciza este o problemă controversată. După patru ani
de cercetări sidue, ing. C. Pânculescu este convinsă că
Kogaionul, centrul energetic-informaţional al Terrei, se
află în Bucegi, mai precis pe vârful Bucura-Dumbrava din
apropierea vârfului Omu. Este o ipoteză care trebuie
verificată, dar relatările unor personalităţi demne de toată
încrederea indică că s-au încărcat energetic pentru o
perioadă de timp, după ce au vizitat platoul Bucegilor, iar
în jurul Sfinxului, a fost observat un halou de lumină cu
efecte benefice asupra organismului. Este posibil ca
datorită fluxlui enrgetic favorabil, la primii paşi ai evoţiei
umanităţii prin „poarta Kogaionului” să fi venit reprezentanţii
unei civilizaţii extraterestre, care a îndrumat omenirea.

Alţii localizează această poartă în Peştera Ialomicioarei
din Bucegi, unde au loc fenomene paranormale, unul fiind
că lămpile se sting în timp ce lumânările rămân aprinse.
Mai aproape de realitate sunt cei care localizează Kogaionul
în masivul Godeanu, cel mai sălbatic şi mai puţin cercetat
din Carpaţii româneşti, teoria lui Al. Borza care localizează
arbitrar muntele sfânt pe Vârful Gugu ân masivul Ţarcu
(Banat), nerezistând criticii Gen. V. Dragomir a demonstrat
ştiinţific că punctul geografic cel mai înalt din punct de
vedere al planetei este Masivul Godeanu. Fenomenul a
fost demonstrat de V. Dragomir pe cale astro-geodezică
şi gravimetrică în Godeanu creându-se un câmp magnetic
atât de puternic încât câmpul gravitaţional capătă ondulaţii.

„Luate-ar Gaia”, o expresie plină de tâlc
Fireşte că, în legătură cu ipoteza existenţei Axei Lumii pe
plaiuri mioritice ca poartă energetică spre Univers, viitorul
ne va aduce surprize. Miturile dogonilor – mic popor
african de pe teritoriul Republicii Mali – povesteau despre
venirea pe Pământ, într-o „arcă rotitoare” a unor fiinţe
legate de sistemul astral al lui Sirius. Dogonii ţtiau că în
jurul lui Sirius A se roteşte Sirius C, astru nedescoperit
încă. Se presupune doar că Geea sau Gaia antică, Zeiţa
Mamă a Pământului primoridal, ar avea biocâmp, com-
portându-se ca o fiinţă vie. De la geto-daci, care se
credeau nemuritori, ne-a rămas o expresie plină de tâlc:
„Luate-ar gaia”. E bine ca fiecare dintre noi să mediteze la
sensurile ei, într-o lume ce face parte ditr-un sistem mai
amplu cu organizare de sine-stătătoare, în care mecanismul
de corectare este însăşi Axa Lumii.
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SĂRBĂTORI  ROMÂNEŞTI

O legendă inedită despre Dragobete, 
sărbătoarea iubirii la români

La noi Dragobete nu este o zi sau o sărbătoare strict delimitată ci este un interval
de aproximativ o săptămână înaintea zilelor babelor care încep de Mărţişor, nu

era Dragobete ci erau Dragobetele, fiind vorba de mai multe zile.
Dragobetele precedau luna lui Mărţişor şi erau, asemeni mugurilor de pomi care
vestesc trezirea naturii la viaţă, capul de primavară. Este perioada în care se
pregăteau unelete pentru lucrul la câmp sau grădini, se tăiau uscăturile. Acum se
agăţa în fiecare pom un fir de lână roşie (sau roşu cu alb) pentru rod bun, se
curăţau streşinile pe langă cuiburile de rândunele, cu grija păstrării cuibului, se
finisau cusăturile pentru mirese, se făceau ultimele „înţelesuri” de nuntă înaintea
lăsării postului.
Despre Dragobete, fiul Babei Dochia existau tot felul de povestioare, una mai
frumoasa ca alta.

Se spune că Dragobete, fecior fain, harnic şi cuminte, era şi un mare iubitor al
păsărilor. Pe cele care rămâneau iarna pe-aici le ocrotea, pe cele călătoare le
ajuta încercând sa repare cuiburi, să le pună în apropiere sursă de apă, să le mai
apere puişorii de răpitori. Crescând şi ajungând la vârsta însurătorii, fără a-şi uita
păsările, îşi ridica şi el ochii după fetele frumoase la care avea şi succes, frumos
fiind, dar Baba Dochia nu era deloc grăbită să-şi aducă noră în casă aşa că
amâna mereu momentul petiţului până când era prea tarziu, fiindcă se intra în
post. Anii treceau şi trecea şi tinereţea lui Dragobete. Intr-un sfârşit de iarnă, cand
Dragobete se uita cu jind la perechile de tineri căsătoriţi în anul trecut, venind
voioşi şi mândri de la biserică în timp ce el era tot singur, l-a doborât tristeţea şi
ochii i s-au umplut de lacrimi, în loc să meargă spre casă s-a îndreptat spre livadă
lăsându-şi lacrimile să-i curgă pe obraz.
„Aşa fecior fain să plângă, cine a mai văzut!” s-a auzit un glas.
„Cum cine a mai văzut, ce, eu n-am voie să fiu trist?” a răspuns Dragobete fără
să-şi dea seama că nu văzuse pe nimeni aproape de el.
„Tu care iubeşti pomii şi florile, tu care ai grijă ca păsările cerului să aibă unde să
cuibărească, tu care iubeşti fetele şi lumea, tu de ce plângi, fecior frumos?”
„Fiindcă uite cât de singur sunt, fiindcă anii trec şi eu n-apuc să-mi iau mireasă,
fiindcă îmbătrânesc fară să am şi eu cuibul meu, dar tu cine eşti, ieşi la vedere!”
Si atunci a apărut de după pom o arătare care nu era nici nor, nici floare, nici pom,
nici femeie, nici bărbat, nici piatra ci toate la un loc însă aşa cum era arătarea era
frumoasă – frumoasă şi împrăştia stropi de lumină în jur.

– Eu sunt „Cap de primavară” şi am grjă ca lumea să fie pregătită pentru venirea
surorii noastre Primăvara, aş putea să te ajut.

– Cum, Doamne iartă-mă, să mă ajuţi!
– Uite, încurcă maine dis-de-dimineaţă, un fir roşu în ramurile pomului acestuia şi

când se va opri o fată să-l descurce cere-i să-ţi fie mireasă.
– Cuuum, aşa hodoronc-tronc? Ce fată o să vrea asta?
– Măi Dragobete-Dragobete: orice fată care n-are încă un ales te-ar vrea dacă te

vede, iar aici pot şi eu să fac ceva, Și „Cap de primăvară” a suflat asupra crengii
pe care trebuia pus firul.

Aşa că dimineaţa Dragobete puse un fir roşu în creanga pomului spre care
suflase Cap de primăvară, pomul se afla langă cărarea care ducea spre un izvor.
Numai că… Baba Dochia, iscoditoare ca întodeauna, bănuind ceva necurat la
mijloc, a pus repede câte un fir roşu în toţi pomii de lângă cărare. Mai târziu un roi
de fete… culegeau arniciul rosu din pomi. Dragobete săracul nu ştia căreia să-i
ceară să-i fie mireasă.
Seara, singur în livadă, ofta sperând să vină Cap de primavară să-i spună ce a
păţit. Acesta l-a liniştit însă şi i-a spus: Mâine pune un fir alb în fiecare pom şi unul
alb cu roşu în pomul vrăjit.
Aşa a făcut Dragobete şi iarăşi afurisita de babă a încurcat lucrurile, toti pomii
aveau un şnur alb-roşu şi un stol de fete vesele adunau şnururile de pe crengi.
Seara Dragobete i-a spus lui Cap de primavără că n-are rost încercarea asta
fiindcă uite, mereu se întamplă astfel, dar Cap de primăvară l-a certat:
„Dragobete, ia dimineaţă mătase subtire, roşie şi albă, răsuceste şnur şi pune
fiecărui pom câte un capăt de şnur, mamă-ta n-o să mai ştie ce să facă iar pentru
ceea ce am să fac eu, ea nu are putere. Ai să vezi.”
Fără niciun pic de încredere în reuşită, dar ca să nu-l supere pe Cap de
primăvară, Dragobete a făcut cum i s-a spus. Baba a verificat fiecare pom şi a
văzut că toţi sunt la fel, atunci a strâns toate şnururile şi le-a aruncat. Un capăt de
mătase roşie, aproape invizibil, a rămas însă agăţat de pomul vrăjit, sub un
mugur de floare. Când fetele au trecut spre izvor nemaivăzând nimic in livadă şi-
au continuat drumul, una s-a oprit totuşi să privească un boboc de floare care
apăruse pe o creangă, încercând să-l atingă a zărit capătul de şnur rămas din cel
agăţat de Dragobete şi vraja si-a facut efectul. Restul povestii… îl bănuiţi: n-a
avut nevoie Dragobete decât de câteva clipe ca să facă ceea ce-l invăţase Cap
de Primăvară iar fata a acceptat să-i fie mireasă.
De logodit i-a logodit Cerul iar casa le-a fost primăvara căci au plecat de teama
Babei Dochii, departe, la poarta Timpului, acolo unde tinereţea e fără bătrâneţe.
Timpul, la rugămintea lui Cap de Primăvară i-a găzduit în casa Primăverii şi le-a
dat în grijă înfloritul pomilor şi logodna păsărilor.
De atunci, în săptămâna dinaintea lui Mărţişor se pune în crengile pomilor şnur
roşu de lână sau mătase ca pomii sa inflorească şi să aibă rod, se fugăresc fetele
prin livezi şi se culeg primele flori. Tot de atunci acelui timp i se spune Dragobetele
sau Cap de primăvară.
Baba Dochie a aflat ceva mai târziu de logodna lui Dragobete şi de fuga lui
împreună cu mireasa aleasă şi şi-a îmbrăcat cojoacele plecând în munte, pe
urma lor.
De aceea zilele care urmează Dragobetelor, la început de Mărţişor, sunt Zilele
Babelor. Dar despre acestea este o altă poveste.

Maria GRANCEA – Avrig

     
 

      
        

        
    

         
         

        
        

        
        

     
         

       
         

 

  
   

  
     
  

   
   

  
    

    
  

   
   

       
        

        
      

      
       

       
        

        
        
        

      
        
       
     
      

         
    

    
        

       
     

         
      

       
         

        
         

          
       

       
     

        
     

        
           

         
         
          

       
          

           
          

        
        

         
      
       
       

       
        

 

        
      

        
        

       
         
          

       
          

       
      
         

       
        

      
           
         

     

        
         
        

          
         

           
       
          

       
        
        

       
        
         

          

       
        

         
        

         
          

         
    

       
       

       
      

        
      
       

        
       

          
         

     
       

        
        

     
        

       
       
       

         
          

      
        

       
      

      
        
         
        

         
        

        
       
         
       

       
       

       

      
         

       
        

        
        

          
         
         

       
         

        
          
         

       
     

De  1 Martie, tuturor fetelor
și femeilor, o vibrație lirică

Ți-am împletit un mărțișor
Din albul fulgilor de nea
Si din a soarelui zambire
Ti-am impletit un martisor
Aducator de fericire!

Ghioceii tremură
Ghioceii tremura,
De viata se bucura,
De soare si de lumina,
Primavara ii invie.
Sa ne aduca bucurie,
Ei cu gingasia lor,
Ne aduc un martisor.

A venit primăvara cu șoaptele ei
picurate

A venit primăvara cu soaptele ei picurate din
soare până sub fereastra noastră.
A venit primăvara si copacii s-au trezit de
bucurie zbătându-se de parca pe crengi le-ar fi
crescut mii de păsări ce vor sa zboare…
A venit primăvara…

Ghiocei să-ți răsară în suflet
Ghiocei sa-ti rasara in suflet si sa-ti umple
inima de bucurie si fericire…
Soarele sa-ti sarute ochii si sa-i umple de
stralucire…
Sa-mi porti dragostea ca pe cel mai de pret,
Mărțișor!
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DIVERSE

Oamenii de știință dărâmă mitul
impus de activiștii LGBT: 
NU te naști homosexual!

Cei care stabilesc așa-numitele valori ale lumii în care
trăim, cum sunt micul dar puternicul grup de academicieni,
presa de masă și activiștii homosexuali, fac acest lucru
pentru a impune mituri ciudate și idei care nu au nicio
bază științifică.

Printre aceste mituri
se află și cel care
spune că homosexualii
se nasc așa, nu se
pot schimba și trebuie
să fie acceptați pentru
ceea ce sunt. Mai
mult, cei care pretind
că sunt un gen diferit
de cel care s-au

născut – transsexualii – care „simt” că aparțin altui sex
decât al lor, trebuie acceptați ca atare.
Aceste lucruri nu sunt autentice, dar cu toate acestea, se
încearcă forțarea unui non-sens chiar cu ajutorul legilor
prin pedepsirea discriminării pentru cei care refuză să
accepte aceste mituri drept adevăr. Jurisdicțiile care nu
se supun sunt pedepsite economic, părinților li se interzice
să își protejeze copiii de la legi monstruoase, cum sunt
cele care permit băieților să folosească dușurile fetelor.
Este o fraudă bazată pe o propagandă fără nicio legitimitate
științifică.
Cum au fost spulberate aceste mituri
Prima demitizare a fost raportul scris de doi cercetători
eminenți care au analizat dovezile științifice în legătură cu
problemele LGBT publicate până în prezent în revistele
științifice.
Lawrence Mayer face parte din Departamentul de Psihiatrie
al Universității Johns Hopkins și este profesor de statistică
și biostatistică la Universitatea Arizona. McHugh este
profesor de psihiatrie și științe comportamentale la Uni-
versitatea Johns Hopkins și a fost timp de 25 de ani psihi-
atrul-șef al Hopkins Hospital. Sub conducerea sa spitalul
a renunțat să mai facă operații de schimbare de sex,
după ce un studiu intern a arătat că procedura nu aduce
beneficiile pe care doctorii și pacienții lor le caută.
Cei doi cercetători au analizat sute de studii psihologice,
sociale și biologice, într-un raport, documentând ce spune
cercetarea științifică, și mai ales ce nu spune, despre sex
și sexualitate. Raportul conferă o atenție specială ratei
mari de probleme mintale în cadrul populației LGBT și
pune sub semnul întrebării bazele științifice ale tendinței
de a administra terapii hormonale copiilor care nu se
identifică cu sexul biologic.
În final, raportul pune sub semnul întrebării direcția pe
care merge presa în ce privește identitatea și orientarea
sexuală.
A doua demitizare vine de la doamna doctor (membră
APA – Asociația Psihologilor din America) Lisa Diamond.
Aceasta este psiholog american și feministă. Este profesor
în comportament psihologic și sănătate psihologică la
Universitatea din Utah. Cercetările sale se concentrează
pe dezvoltarea orientării sexuale, identitate sexuală și
atașament. Ea a concluzionat că homosexualitatea se
dobândește. Nimeni nu se naște homosexual!

Sclavagismul modern: 
pericol sau bunăstare?

Știu, n-o să vă placă să citiți că acceptăm de bunăvoie să fim
sclavii unui sistem corupt cu acte în regulă. Istoria relatează că,
la început, sclavii erau ținuți cu forța, pentru a fi puși sub
dominația biciului. Acum, mai nou, sunt mulți cei care aleg să
muncească zilnic și 12 ore în multinaționale sau în alte companii,
crezând că sunt totuși liberi.

În timp ce ei văd o libertate
care nu există decât dincolo
de cutiile din sticlă și oțel în
care-și desfășoară activitatea,
șefii marilor corporații sunt
adevărații beneficiari. Care,
cot la cot cu politicienii, și-
au creat sisteme de apărare
prin polițiști, jandarmi, armată,
care nu se vor sfii să tragă

în populație, dacă asta li se ordonă. 

Nu știu dacă ”stricarea” noastră a început de la păcatul adamic
sau dacă, pur și simplu, avem adânc imprimată sclavia în codul
genetic. Dacă înainte oamenii erau duși cu arcanul la război
sau pentru a lucra pentru un anumit sistem, acum noi suntem
cei care fugim către alte state care s-au dezvoltat mai repede
ca noi, chiar dacă aceeași istorie arată că totul s-a întâmplat
prin subjugarea altor națiuni.
Ne temem să ne muncim propriul pământ, credem că vom muri
de foame dacă facem asta. Ne e teamă că, dacă nu facem
parte din sistem, ne vom îmbolnăvi și vom muri fără ca nimeni
să încerce să ne întindă o mână de ajutor. Ne e teamă că, dacă
îmbătrânim, vom deveni incapabili și vom fi la mila statului sau
că, dacă nu suntem afiliați politic la un sistem internațional –
puternic din punct de vedere economic – s-ar putea să fim
cotropiți. Într-un final, dacă nu ne temem de bici, ne e frică
pentru ziua de mâine, uitând că ziua de mâine nu e a noastră.
Cu cât se mai înființează o instituție statală, cu atât se măresc
impozitele, taxele, totul ducând la un control excesiv.
Puterea mea de înțelegere depășește mândria asta de a lucra
la stat sau într-o companie zeci de ore pe săptămână, anulân-
du-ți astfel viața personală, de familie sau spirituale. Nu înțeleg
mecanismul din spatele ușilor închise, care lucrează intens
pentru a ne transforma în sclavi.
În Valea Jiului sistemul e altul: investitorii sunt alungați de ei, cei
care au destinele voastre în mâini. Vă preferă proști, limitați la
ajutoarele pe care vi le aruncă din când în când, cu scopul de a
le pune voturile voastre pe tavă. Vă manipulează cum vor și
chiar le iese. Asta se vede de peste 25 de ani și, oricât ați vota
voi, vor ieși tot cine vor ei. Important e cine numără, nu cine
votează. O familie cu doi, trei copii poate trăi într-o căsuță mo -
des tă dintr-un hectar de pământ, pe care nu-l muncești 12-14
ore pe zi vreme de un an întreg. Este un mod de viață sănătos,
îi implică și pe ceilalți membri ai familiei, întărește relațiile dintre
oameni, îți poți permite chiar o mică vacanță, se dezvoltă abili tă -
ți le prac ti ce ale copiilor, le crește capacitatea de a se descurca
singuri, cunoști libertatea de a face ce vrei, când vrei, cum vrei.
Suntem dependenți de sistem de când ne naștem, din cauza
părinților noștri, educației din societate și școlii care te învață să
accepți orice muncă, prin orice mijloace, inoculându-ți teama.
Teama că ce? Că ești controlat și apreciat în funcție de realizările
pe care ți le cer sistemul și societatea.
Știu că mulți or să spună că, dacă nu ești din sistem, nu poți
trăi. Dar care este prețul? Ca variantă, am putea să începem să
gândim singuri, să vedem realitatea așa cum este, nu cum ne-
o prezintă alții.
Folosiți-vă imaginația, munciți pentru visurile voastre, indiferent
ce spun alții. Citiți mult, gândiți, faceți scenarii, pentru a vedea
că la capătul realității toxice stabilite de sistem vă așteaptă
viața. Viața, ca pe orice alt locuitor al acestei planete, este la în-
demâna voastră. Spuneți ”NU” pupincurismului, sclaviei de
orice natură, compromisurilor, nu vă vindeți sufletul, nu vă fie
teamă de un alt om, muritor ca și voi, indiferent de funcțiile și
averea pe care le posedă.
Nu executați ordine care în mintea voastră nu au la bază logica
și care nu se bazează pe corectitudine si demnitate. Cea mai
scumpă resursă a noastră, pe care avem și prostul obicei să o
lăsăm să ne scape printre degete, este timpul. Timpul! Cel mai
scump vector al vieții noastre, căruia nu-i dăm importanță decât
atunci când ne amenință sfârșitul, care nu iartă pe nimeni.  --
Autor: Sorin Sanda

Omul din corporație
Un scriitor britanic remarca undeva că, dintre toate formele de
autodistrugere, niciuna nu este mai patetică decât aceea în
care individul alege să fie tratat în relațiile umane vitale ca
membru al unei organizații și nu ca o persoana umană, de sine
stătoare.

Mi-am adus aminte de vorbele acestea după ce am urmărit în
ultimele săptămâni revolta tinerilor și maturilor din corporații,
satisfăcuți de eforturile lor politice și economice. Corporația s-a
transformat pe nesimițite într-un etalon pentru liberalism, gândire
independentă, democrație și bunăstare. O etichetă cu sclipici,
bună de pus la costumul (vorba vine) de duminică.
Nu e tocmai dificil să demonstrezi că niciuna din însușiri nu
este conformă realității. Ca să luăm doar exemplul mai paradoxal,
corporația, deși este (?) un produs al pieței libere, întotdeauna
va acționa împotriva pieței libere. 

Adică, nu doar că marile corporații nu vor sprijini promovarea
ideilor liberale, dar vor lucra fără întrerupere pentru a introduce
reglementări împotriva competiției, a distruge mici întreprinzători,
pe cale de consecință, a exploata angajații și a oferi servicii/produse
din ce în ce mai proaste, etc. În practică, corporația este
echivalentă fascismului economic, iar partenariatul public-privat
nu înseamnă altceva decât că, așa cum strigau aceiași tineri
furioși în urmă cu vreo câțiva ani, corporația face legistlația.
Codul Fiscal al României, de pildă, se face aproape întotdeaună
după discuții cu marile firme de consultanță fiscală, al căror
interes obiectiv este de a nu simplifica legislația și de a obține
spațiu de optimizare fiscală pentru clienții lor (alte corporații).
Exemplele sunt, de altfel, nenumărate. Unul dintre cele mai
amuzante este acela al unui antreprenor local, proprietarul unui
lanț de cafenele și restaurante, care a susținut cu aplomb legea
anti-fumat, fiind conștient că mulți competitori vor sucomba în
absența vicioșilor. Singurul lucru neluat în calcul a fost efectul
aproape fatal pe care legea l-a avut asupra propriei afaceri.
Cazurile descrise succint mai sus pălesc ca gravitate în
comparație cu activitatea corporațiilor bancare, petroliere, farma
sau agricole, responsabile, printre altele, de declanșarea unor
războaie sau conflicte de amploare. Dar esența este aceeași.
Corporația nu se manifestă nociv doar în exterior, ci își desfășoară
propriul fascism și asupra membrilor organizației. Jacques
Barzun a observat undeva că statul totalitar și marile firme au
același obiectiv: controlul total al individului, abolirea completă
a spațiului privat.
Oricine a petrecut chiar și puțină vreme într-o astfel de
întreprindere poate depune mărturie despre practicile (extra)curic-
ulare. De la faimoasele teambuilduinguri cu jocuri de rol (un
prieten îmi mărturisea despre o excursie în care șeful i-a pus să
practice jocul de-a stâpânul și sclavii, în care sclavii erau,
bineînțeles, angajații ), până la testele de personalitate, birourile
de resurse umane cu selecția lor în funcție de conformitate,
panourile motivaționale, etc., toate dau seama despre încercarea
de a absorbi complet persoana și a o transforma într-o caricature
disciplinată, care răspunde satisfăcută la comenzi, inclusiv la
cele din afara orelor de program, atâtea câte sunt. Așa că nu e
de mirare de ce, recent, angajații multinaționalelor s-au încolonat,
docili și mulțumiți, pentru a face revoluție. Recomandările “dez-
interesate” ale top managementului au contat, probabil, puțin,
decisivă a fost nevoia de conformitate.
Într-un experiment mult discutat și devenit o referință clasică în
istoria managementului, Elton Mayo a scos în evidență importanța
condițiilor informale, în special nevoia de apartenență, pentru a
obține o productivitate sporită din partea muncitorilor. Cu alte
cuvinte, standardizarea psihologică și presiunea informală din
marile întreprinderi nu reprezintă un dat colateral, ci o necesitate
economică, în primul rând. Grupul are o prioritate funciară în
fața individului. Grupul este standardul după care se adaptează
individul. Grupul decide ce trebuie să gândească individul.
Aceasta este în esență etica fundamentală a oricărei corporații.
Orice altă perspectivă devine irelevantă.
“În realitate, aceia care aderă cel mai entuziast la etica organizației
își pun foarte puține întrebări legate de mersul societății pe
termen lung. Nu e pentru că nu le-ar păsa, ci mai degrabă
pentru că tind să creadă că obiectivele corporației și cele ale
moralității coincid”, scria, în 1956, Whilliam Whyte într-un studiu
neegalat despre omul din corporație, “The organization man.”
Tirania corporatistă se face, însă, prin colaborarea voluntară,
de regulă, a angajaților, bucuroși să ia parte la beneficii materiale
și psihologice îndoielnice. Acest lucru sugerează un model
coercitiv soft, mai înșelător, dar cu atât mai periculos. După
cum remarca același Whyte, măcar într-un scenariu ca “1984”
știai cine sunt oamenii cei răi, pe când aici ești supus unei
dictaturi impersonale.
“Trăiesc în Epoca Managerială, într-o lume a Administraţiei.
Acum, cel mai mare rău nu se face în acele “bârloguri ale
crimei” murdare, pe care îi plăcea lui Dickens să le descrie. Nu
se face nici măcar în lagărele de concentrare şi în lagărele de
muncă. În acelea vedem rezultatul său final. Dar el e conceput
şi comandat (mutat, secondat, dus la îndeplinire şi înregistrat)
în birouri curate, cu covoare, încălzite şi luminate corespunzător,
de către oameni tăcuţi, cu gulere impecabile şi unghii tăiate şi
obraji proaspăt bărbieriţi, care nu au nevoie să ridice vocea.
Din această cauză, desigur, simbolul meu pentru Iad seamănă
cu birocraţia unui stat poliţienesc sau cu sediul unei companii
de afaceri extrem de josnice.” (C.S. Lewis – Scrisorile unui
diavol bătrân către unul mai tânăr)
Autor: Ninel Ganea
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Simbolurile sacre, moștenire
de la strămoșii noștri, Pelasgii

„Se spune că istoria este scrisă de învingători, însă noi avem un proverb din
bătrâni: minciuna are picioare scurte. Ce nu vă va învăța nimeni, niciodată, în
școlile din România, este că în spatele ”marilor culturi”, întotdeauna se găsește
o alta, neobservată, uitată, uneori ignorată cu bună știință.
De ceva timp, învățământul din România, în loc să se revigoreze, să aducă la
suprafață noile descoperiri, să corecteze greșelile și erorile ”învechite” pe care
nu le mai acceptă nici măcar un copil de la grădiniță, nu face altceva decât să
ducă nedreptățile existente la un alt nivel, mai periculos decât precedentul!

Cine nu dorește să se recunoască oficial că civilizația lăsată de acest măreț
popor al Dacilor, a stat la bazele civilizației greco-romane, din punctul meu de
vedere, luptă doar împotriva noastră și a trecutului nostru!

Vechii bătrâni greci își au rădăcinile în civilizația Traco-Geto-Dacică, iar ca
argumente stau figurile marilor zei, ca Apollo și Dionisos, importați de aceștia de
la nord de Dunăre din ținuturile Hiperboreenilor, ținuturi care au dat primul și cel
mai important imperiu universal, Imperiul Pelasg.

Acum 14mii de ani, la sfârșitul glaciațiunii Wurm, din podișul Transilvaniei au
început să migreze în toată eurasia, excedentul de populație care din peninsula
Scandinavă până în grecia și Spania, până în India, ajungând chiar și în Egipt,
după ce au trecut prin Asia mică și Mesopomia, au adunat în societate familiile și
triburile răspândite prin caverne, prin munți și prin păduri, au întemeiat sate și
orașe, au format cele dintâi state, au dat supușilor lor legi și au introdus modul
lor de viață mai blând.

Tot bătrânii greci, cei ”înțelepți”, acordau Pelasgilor, atributul de divin, iar toți zeii,
titanii și eroii din mitologia greco-romană, ca și din cea egipteană, nu sunt
altceva decât suveranii marelui imperiu Pelasg, ale căror fapte impresionante,
le-au asigurat prin intermediul memoriei colective nemurirea.

Munteanul este cel dintâi rege al Pelasgilor, denumit și Uranus sau Uran, care a
domnit peste nordul și estul europei și peste Egipt.

Mari momente ale mitologiei Pelasge sunt descrise de Nicolae Densușianu în
memorabila capodoperă Dacia Preistorică. Tumul eroilor, mormântul lui Ahile și
templul lui Apollo sau Mănăstirea cea mare cu 9 altare din insula Leukea, sau
Leuce, insula Albă din Marea Neagră, numită astăzi Insula Șerpilor, Brazda lui
Novac, identificat de autorul Daciei Preistorice cu Asa sau Osiris cum l-au numit
grecii, simulacrele megalitice ale divinităților Pelasge din Carpați, Sfinxul din
Bucegi, care se mai numea și Sfinxul lui Neag, văzut ca prototip al celui de la
Gizeh, și multe altele.

Nimeni (mă refer la autorități în primul rând) de la noi nu acordă suficientă
atenție vechiului alfabet Pelasg, din care au derivat alfabetele fenician, grecesc
și roman, precum și runele germano-scandinave. Maria Gimbudas în lucrarea
sa Vechi Civilizații europene, face o analiză a scrierilor folosite de creatorii
culturii Vința-Turdaș și demonstrează folosirea alfabetului pelasg de către
aceștia.

Până în secolul trecut vechile litere Pelasge mai erau încă folosite de plutașii de
pe Bistrița, care nu le mai cunoșteau însă valoarea fonetică și le foloseau ca
semne distinctive pentru cherestele și lemne de construcție pe care le trans-
portau.
Se știe că alfabetele sunt precedate de sisteme de scriere criptografică, cum ar
fi hieroglifele egiptene și mayașe, care la rândul lor își au originea în semne și
simboluri cu caracter ezoteric, pline de semnificații. Importanța acestor simboluri,
la noi o găsim în folclor, sculptate în lemn și uneori în piatră, brodate pe haine,
aceste semne tainice ale vechilor Pelasgi sunt ignorate cu bună știință de
autorități, importanța lor fiind redusă cât se poate și prin orice mijloace de acești
neaveniți!
Iată câteva dintre simbolurile sacre care din timpurile divinilor Pelasgi au ajuns
până în timpurile noastre:
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Cercul
Semnul eternei reîntoarceri, al timpului care este ciclic, spre deosebire de timpul
istoric, liniar, punte între ce a fost și ce va fi, timpul mitic este un timp al
repetabilității orientat ritual către origini. Este un timp al eternei întoarceri la
izvoare și rădăcini, la momentul inițial al creației. Cercul mai este legat în mod
evident de cultul solar, simbol al perfecțiunii și regenerării, al mișcării veșnice pe
o traiectorie care nu are început și nici sfârșit.
Pus deseori în legătură cu soarele este motivul calului, des figurat, având
importante calități apotropaice, fiind şi un simbol al măreţiei şi al frumuseţii
desăvârşite; în viziunea populară, carul soarelui este tras de cai albi, care au
sarcina de a „transporta” lumina pe întreaga suprafaţă a pământului. Asociat
cursei cailor este şi motivul vârtelniţei cu patru braţe. Motivul cailor ca simbol
solar este prezent şi în multe balade şi colinde.
Cercul ca simbol solar își are reprezentarea sa și în dans. Hora, la origine un
dans sacru, hora se juca la răsărit, în sensul mișcării aparente a soarelui pe cer,
se deschidea în spirală pentru a urca din vale pe înălțime și se recompunea în
cercuri concentrice, care se putea roti și în sensuri opuse, redevenind un cerc
mai mare. Ridicarea mâinilor în dans, inițial desprinse și apoi prinse din nou în
joc, era o preamărire a soarelui, o formă de adorație, iar baterea pământului cu
piciorul, era un act prin care era fertilizat de energia solară.
”Bate hora din picioare, Să răsară iarăși soare, Bate hora tot pe loc, Să răsară
busuioc.” Se poate trage deci concluzia că hora era și un act magic, menit să
alunge întunericul, să risipească tenebrele și să invoce lumina izvorâtă din
soare, Ochiul Lui Dumnezeu. Și nu trebuie uitat faptul că forma rotundă a
acestei planete pe care locuim, nu este o descoperire a acestui mileniu. Cei
vechi știau mai multe decât ne închipuim.
Până acum 40 de ani, țăranii din Munții Orăștiei întâmpinau răsăritul soarelui cu
o horă, adunându-se de cu seară ca să ajute soarele nou să răsară la echinocțiu
de primăvară.

Crucea Lumii
Numită uneori și Mundane Cros, adică Crucea Lumii, roata solară este semnul
cel mai vechi din care au derivat crucea și zvastica. Se mai poate vedea pe
troițele din lemn de la noi. Până nu demult, să tot fie o jumătate de secol,
străbunicile noastre desenau roata solară pe cozonaci, o încondeiau pe ouăle
de paște sau făceau covrigi cu această formă.

Zvastica
La Curtea de Argeș se afla înmormântat un personaj de rang înalt, bănuit a fi
unul dintre primii Basarabi, Basarab I-ul sau după unii chiar legendarul Negru
Vodă, care este de obicei identificat cu Tarhomir, tatăl lui Basarab I. Pe mantia și
pe giulgiul lui sunt brodate numeroase zvastici. Acest fapt ar putea părea cel
puțin ciudat pentru cei obișnuiți să asocieze acest simbol cu nazismul.
Vasile Lovinescu relatează în Dacia Hiperboreeană un incident petrecut în urmă
cu vreo 60 de ani, când niște legionari își făceau propagandă într-un sat de
munte, arborând alături de tricolorul Românesc, steaguri cu zvastică. Ei au fost
foarte uimiți când un bătrân țăran le-a spus că semnul acela nu poate fi nemțesc,
întrucât e de-al nostru din vechime, încă de pe vremea Urieșilor.
Zvastica era un străvechi semn inițiatic al nemărginirii în timp și spațiu, al
regenerării necontenite a vieții, al focului sacru capabil să îndepărteze demonii
întunericului. Așa o considerau vechii locuitori ai Daciei, care o gravau pe
uneltele de os, pe oale sau pe arme. Zvastici apar și pe covoare, scoarțe sau
piese de mobilier, ba chiar și pe monezi.
Tot în Dacia Hiperboreeană, Vasile Lovinescu se referă la o monedă ce are pe
avers o clădire, pe zidul căreia apare un cap de taur și o zvastică. Autorul
consideră că este reprezentarea Cetății Soarelui, numită și Mânăstirea Albă,
templul și centrul de cult al lui Apollo, zeul luminii pe care grecii l-au importat din
nordul Hiperborean, localizat de mai mulți istorici și arheologi în Insula Șerpilor
din Marea Neagră, numită în antichitate Insula Albă. Despre semnificațiile
acestor denumiri s-a scris atât de mult, încât nu mai are rost să mai insistăm aici.
Zvastica este simbolul soarelui de primăvară, al dimineții, al naturii ce renaște,
atunci când e orientată spre dreapta, iar când se orientează spre stânga stânga
ea reprezenta un dublu z, monograma lui Zamolxe.

Crucea cu raze
Până la ora actuală, la Tărtăria apare cea mai veche reprezentare a acestui
simbol, crucea cu raze. Interpretările care s-au dat simbolurilor de pe plăcuțele
de la Tărtăria sunt multiple, mulți sugerând că nu pot fi puse în corelare cu
simbolurile sumeriene, care aveau să apară o mie de ani mai târziu. Numai că în
Sumerul mesopotamian au apărut ca scriere deja structurată! Conform scrierii
sumeriene, pe plăcuțele ritualice de la Tărtăria apar zeul Su (pronunție Saue),
reprezentat de simbolul „H” – scăriță – și zeul Anu, reprezentat de „crucea cu
raze”.
Este pentru prima dată în istorie când apar ambele simboluri religioase. Casta
preotească a perpetuat aceste simboluri, oriunde a ajuns în peregrinările
misionare. Și nu întâmplător Tărtăria se afla la poalele Munților Șu.Re.Anu, trei

ipostaze ale divinității solare primordiale, regăsite în cultul de la Tărtăria, în
religia egipteană și în religia mesopotamiană.
Toate având ca simbol crucea cu raze și ca animal devotat șarpele, simbol al
energiei. Su sau Saue de la Tărtăria este cel mai vechi și cel mai enigmatic zeu
al timpurilor de început. Este reprezentat cu două fețe privind în direcții opuse și
a fost venerat, după cum s-a dovedit arheologic, pentru prima dată pe aceste
meleaguri, în sanctuarul de la Tărtăria.
O mie de ani mai târziu a fost preluat sau pur și simplu ”dus” cu vreun val
migrator în Sumer, unde era zeitate secundară, numit Saue – grafic ”H”-, Usmu
și Ara. El i-a cedat locul de zeitate supremă și simbolul (crucea cu raze) lui Anu,
așa cum reiese după un cilindru neobabilonian aflat în Muzeul Britanic (vezi
foto). În Egipt, apare mai târziu ca Re și Ra, având ca simbol inițial crucea în
cerc, apoi discul înaripat. Crucea cu raze apare la noi și pe ceramica din Munții
Orăștiei, iar zeul cu două capete apare pe monedele Dacice.

Crucea
Derivată din roata solară, crucea cu patru brațe egale este emblema triunghiului
luminii. Semnul celor patru puncte cum îl numea un mare preot al lui Zamolxe.
Este un semn al tuturor punctelor cardinale, al totalității și unității,, al logosului
creator, al centrului universului, dar și al nemărginirii.
Unii cercetători îi atribuie origine latină (nu romană!), “crux”, acesta fiind însă
doar un stâlp vertical, fără “patibulum”, adică fără brațe. Pe cruce erau executați
osândiții la moarte.
În istoria Dacilor crucea exista cu multe mii de ani înaintea creștinismului, ea
însemnând cerul și pământul, răsăritul și apusul, viața și moastea, centrul
acesteia fiind centrul universului, Soarele, pe care Dacii îl adorau.

Spirala
”Totul se spiralează” spunea Vasile Pârvan în Getica .
Este simbolul cel mai des întâlnit pe bijuteriile Dacice și este strâns legată de
cultul Soarelui. Spirala Dacică este cel mai caracteristic, dar și cel mai ermetic
simbol al poporului nostru. Simplă, dublă și în special triplă, ea reprezintă viața
veșnică ce ne-a dat-o Daksha, creatorul poporului Dac.
Spirala este semnul nemuririi nației noastre, al răspândirii noastre în spirală spre
infinit fără a ne uita, niciodată originea Dacă. Mai este interpretat cu sens de
blestem pentru cei care-și uită limba și neamul!
N. Săvescu (2000) atribuie acestui tip de spirală numele de “spirală pelasgă”,
denumire ce este mult mai îndreptăţită comparativ cu cea de “spirală celtă “,
sintagmă utilizată de H. Hubert (1983), fără a ţine cont de faptul că atunci când
se vorbeşte prima dată de Celţi în centrul europei, spirala avea deja 5000 de ani
de utilizare continuă în aria ei de geneză din vestul Carpaţilor Meridionali, acolo
unde trăiau Dacii, moştenitorii de drept ai spiralei.
Faptul că Celţii foloseau şi ei spirala cu scopuri atropaice le trădează originea
carpatică de unde au plecat, probabil, în timpul epocii de tranziţie la epoca
bronzului. În acest context se pot explica numeroasele apropieri dintre Celţi şi
Daci puse pe seama influenţei Celţilor, în special interzicerea scrisului, construcţia
cetăţilor pe creste montane şi multe altele. Desigur nu negăm influenţe ulterioare
până la războaiele regelui Dac Burebista, care i-a alungat definitiv pe Celţi din
centrul europei.
În aria de origine, spirala şi meandrul n-au dispărut niciodată timp de peste 8000
de ani dovediţi, ele fiind utilizate şi astăzi de către olteni, bănăţeni şi mai ales de
pădureni (locuitorii Munţilor Poiana Ruscă ) în motivele de pe covoare, haine de
sărbătoare, încrustaţii în lemn, chiar dacă semnificaţia sacră a fost uitată, şi mai
ales în lumânarea mortului, obicei practicat mai ales in Oltenia de Nord, unde
apare fără îndoială ca simbol atropaic.

Apa
Unul dintre cele mai vechi simboluri este cel ce era tatuat pe capul marelui zeu
al creației, al Genezei lumii, a celui ce și-a așezat primii 10.000 de fii – „pe
poporul ales” – pe cele mai frumoase plaiuri ale lumii. Acest semn se găsește pe
capul zeului „DACIA” (DAKSHA)-fiind și un simbol al apei, al potopului și al
materiei. Îl găsim și astăzi peste tot cuprinsul vechii Dacii – țara pe care EL,
marele zeu al genezei lumii a iubit-o ala de mult, „Țara Zeilor”.

”Românul face să aibă preferinţă pentru ornamentul geometric. El evită
reprezentarea naturii chiar sub forma stilizată. Acest stil ne-ar veni de la Daci,
străbunii noştri, care îl deţin , la rândul lor, de la predecesorii lor, oamenii pietrei
cioplite şi ai bronzului”, ne spune istoricul și criticul de artă Gh. Oprescu,
referindu-se bineînțeles la faptul că oamenii pietrei cioplite și a bronzului nu sunt
alții decât cei care au civilizat europa acelor timpuri, care au format primul
imperiu universal, Pelasgii!”
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CUVINTE ÎNCRUCIŞATE

APROPO de:   Adi Botea

ORIZONTAL:

1) Îţi dau drumul uşor.
2) Loc de strângere firească – Liber

este doar afară – Produs, tânguitor,
din fructe.

3) Ciucuri de şnur! – Produs... analogic
– Întâmpinare ardelenească

4) Pălire de efect – Are putere cât trei. 
5) Poem standardizat – A-i da bătaie. 
6) Lichidare de prisos!! (fem.) – Scena

fierbinte a jertfei – Trasul fustelor jos. 
7) Vinieta birocraţiei – Mese de luat

aminte. 
8) Element de pus uşor în inferioritate

– Subiect uşor, ce ocupă întregul
volum. 

9) Aură pentru nimb! – Remarcat la
încălzire – Scaun pentru locul din
spate.

10) Face ordinea ierarhică – Mecanis-
mul repetărilor – Separă coloane de
pământ.

11) Sfârşit în spaţiu.

VERTICAL:
1) Manuale de intervenţie. 
2) Originea picatului din cer – Vehicul

de ridicare în slava – Joc sfârşit pre-
matur printr-un OK invers.

3) Ge(r)meni de diferend! – Tărie spe-
cific nemţească – Pot fără miză!

4) Întors după unu! – Galbenul etern
pre(ten)ţios. 

5) Produs al înmulţiri necontrolate –
Puşti sau pici la sânul mamei.

6) Ocupaţie pentru Orfeu – Etalon de
foame mare – Dreptunghiul fără (un)
colţ al mobilelor. 

7) Manevra iluzorie – Scorneli din...
dospeală.

8) Rulat până la capăt – E vorba de
vigoare. 

9) Începe numerotarea de la Piteşti –
Ritual de numire – Neaoşul “bye”.

10) Ţap de un pol – Suport de mişmaş
– Expediere necesara golurilor.

11) Măsurătoare de impresii.

Personalitatea şi poziţia
în care stai aşezat pe scaun

Te-ai întrebat vreodată dacă, şi ce anume dezvăluie de-
spre personalitate poziţia pe care o preferi la statul pe
scaun? Potrivit psihologilor specializaţi în descifrarea
limbajului corporal, felul în care o persoană stă aşezată
pe scaun spune multe despre personalitatea şi intenţiile
acesteia.

Din motiv ce gesturile sunt inconştiente, poziţiile pe care
le adoptăm în anumite situaţii ne trădează chiar şi cele
mai ascunse instincte şi dorinţe.
Poziţia A

Potrivit psihologilor, aceas -
ta este cea mai comună
poziţie de stat pe scaun.
Persoanele care preferă
să stea aşezaţi astfel tind
să impună o barieră între
ei şi realitatea din jur şi, de
multe ori, preferă să fugă
de probleme în speranţa
că acestea se vor rezolva
de la sine. Dar nu-ţi face
griji, această barieră im pu -
să nu stăvileşte comuni-
carea cu persoanele care

adoptă poziţia A. Odată abordate, ele comunică de-
schis. 

Persoanele care preferă această poziţie de stat pe
scaun sunt considerate foarte creative, fermecătoare,
dar şi copilăroase şi cam repezite la vorbă.

Poziţia B
Persoanele care preferă
această poziţie sunt foarte
visătoare, au o imaginaţie
bogată, se integrează uşor
în grup şi sunt foarte vi-
vace. Pur şi simplu nu ai
cum să te plictiseşti alături
de ele. Adoră să că lă to -
reas că, să lege noi pri-
etenii, dar sunt şi foarte
schimbătoare, fiind mereu
în căutare de locuri noi,
oameni noi şi noi pro vo că -
ri. Sunt în continuă miş -

care, aşa că intră în conflict cu personalităţile imuabile. 

Poziţia C
Sunt persoane meticu-
loase şi perfecţioniste,
care pot petrece ore întregi
în căutarea parfumului sau
a costumului „perfect”.
Sunt capricioase, tipicare
şi mofturoase, şi lasă im-
presia unei personalităţi
dezordonate, deşi nu este
deloc aşa. Ceea ce pare
haotic la exterior este de
fapt foarte bine ordonat la
interior, iar aceste per-
soane ştiu exact ce să

spună în fiecare împrejurare, şi au o gândire bine
calculată. Principala lor slăbiciune este inabilitatea de
a-şi concentra atenţia asupra unei activităţi pe durate
mai îndelungate. 

Poziţia D
Aceste persoane sunt in-
teligente, agere, sensibile,
ordonate şi foarte rezer-
vate în conversaţii, prefer-
ând să tacă mai degrabă
decât să stârnească o
ceartă. Se simt nesigure şi
jenate atunci când cei din
jurul lor manifestă gesturi
de afecţiune în public, in-
diferent cui le sunt ele
adresate. În cazul per-
soanelor care preferă să-şi
ţină picioarele lipite şi spri-

jinite cu toată talpa de podea, semnalul transmis este
acela că cer şi oferă directeţe şi deschidere. Cele care
se sprijină pe vârfurile picioarelor când stau pe scaun
semnalează că sunt gata să-şi înfrunte interlocutorii,
stând „ca pe arcuri” în aşteptarea unei confruntări di-
recte.

Poziţia E
Persoanele care preferă
această poziţie de stat pe
scaun nu se pripesc
niciodată, în niciun fel de
împrejurare.
Se căsătoresc târziu şi nu
aduc pe lume copii decât
după ce îşi încheie studiile,
obţin cariera râvnită şi
capătă statutul social dorit.
Sunt firi încăpăţânate şi
dârze, care fac tot posibilul
să-şi împlinească ambiţiile.
Sunt mai degrabă prag-

matice decât fanteziste şi pun mare preţ pe aspectul
fizic.
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DIN LUMEA VEDETELOR

Filmul "La La Land" a dominat, duminică seară, cer-
emonia Oscarurilor, cu şase trofee câştigate, urmat
de "Moonlight", cu trei statuete, potrivit Agerpres.
Iată lista completă a câştigătorilor la ediţia din 2017 a
premiilor Academiei americane de film.

• Cel mai bun film: "Moonlight"

• Cel mai bun actor:
Casey Affleck ("Man-
chester by the Sea")

• Cea mai bună actriţă:
Emma Stone ("La La
Land")

• Cel mai bun regizor: Damien Chazelle ("La La
Land")

• Cea mai bună actriţă în rol secundar: Viola Davis
("Fences")

• Cel mai bun actor în rol secundar: Mahershala Ali
("Moonlight")

• Cel mai bun film într-o limbă străină: "The Sales-
man" (Iran)

• Cel mai bun film de animaţie: "Zootopia"
• Cel mai bun film documentar: "O.J.: Made in Amer-

ica"
• Cel mai bun scurtmetraj: "Sing"
• Cel mai bun scurtmetraj de animaţie: "Piper"
• Cel mai bun scurtmetraj documentar: "The White

Helmets"
• Cea mai bună imagine: "La La Land"
• Cel mai bun scenariu adaptat: Barry Jenkins şi

Tarell Alvin McCraney ("Moonlight")
• Cel mai bun scenariu original: Kenneth Lonergan

("Manchester by the Sea")
• Cea mai bună coloană sonoră: "La La Land"
• Cel mai bun cântec original: "City of Stars" - "La La

Land"
• Cel mai bun montaj de sunet: "Arrival"

• Cel mai bun mixaj de sunet: "Hacksaw Ridge"

• Cele mai bune efecte vizuale: "The Jungle Book"
• Cel mai bun montaj: "Hacksaw Ridge"
• Cele mai bune costume: "Fantastic Beasts and

Where to Find Them"
• Cel mai bun machiaj şi coafură: "Suicide Squad"
• Cele mai bune decoruri: "La La Land".

GAFĂ ISTORICĂ la Oscar: 
La La Land, anunțat în mod greșit

cel mai bun film
Producţia "Moonlight", regizată de Barry Jenkins, a
câştigat, duminică seară, la Los Angeles, premiul
pentru cel mai bun film în cadrul celei de a 89-a ediţii
a premiilor Academiei americane de film. Iniţial,
Warren Beatty, cel care a decernat trofeul, a anunţat
în mod eronat că "La La Land" a câştigat acest
premiu. 

Prezentatorii premiului la categoria cel mai bun film,
Warren Beatty şi Faye Dunaway, au anunţat drept
câştigător filmul "La La Land" în locul producţiei
"Moonlight". Confuzia a fost generalizată, membrii
echipei "La La Land" urcând pe scenă pentru a
sărbători cel mai important premiu al serii, doar
pentru a fi opriţi de organizatori care au prezentat
publicului plicul în care filmul câştigător era "Moonlight". 
Vizibil încurcat, Warren Beatty a explicat că în
momentul în care a urcat pe scenă a primit din
greşeală plicul în care era anunţată Emma Stone
drept câştigătoare la categoria cea mai bună actriţă
cu rolul din "La La Land", fiind indus în eroare că
acest musical este marele câştigător al categoriei cel
mai bun film. Categoria la care câştigase Emma
Stone premiul Oscar a fost anunţată penultima, exact
înainte de Oscarul pentru cel mai bun film.

Zmeura de Aur. 
Care este cel mai prost film din 2016
Blockbuster-ul "Batman v Superman: Dawn of Justice" a dominat,
sâmbătă, așa cum se preconizase, cea de-a 37-a ediție a
premiilor Zmeura de Aur, parodie a Oscarurilor care recompensează
cele mai slabe realizări ale cinematografiei americane, relatează
duminică AFP, potrivit Agerpres.

"Batman v Superman: Dawn of Justice", cu Ben Affleck, a
câștigat șase premii: cel mai prost film, cei mai proști actori în
roluri principale (Ben Affleck și Henry Cavill pentru Batman și
Superman), cel mai prost actor în rol secundar (Jesse Eisenberg
în pielea lui Lexx Luthor), cel mai prost scenariu și cel mai prost
regizor (Zack Snyder). Pelicula a avut concurență serioasă din
partea unui documentar despre Hillary Clinton, care a primit
cinci trofee la această competiție.
În ciuda criticilor foarte dure, filmul "Batman v Superman" a
strâns încasări de aproape 900 de milioane de dolari în lume.
Dinesh D'Souza a reușit să ia două dintre premiile foarte puțin
râvnite — cel mai prost actor și cel mai prost regizor — pentru
"Hillary's America", documentarul fiind evaluat cu 1,7 / 10 de
aproximativ 80.000 de critici pe site-ul Rotten Tomatoes.
Rebekah Turner a câștigat un premiu Zmeura de Aur pentru
cea mai proastă actriță după interpretarea rolului lui Hillary
Clinton, iar trofeul pentru cea mai proastă actriță într-un rol
secundar a ajuns la Kristen Wiig, pentru contribuția sa la
pelicula "Zoolander 2".
Laureații premiilor Zmeura de Aur, competiție a cărei primă
ediție s-a desfășurat în 1980, au fost anunțați printr-un comunicat
emis sâmbătă, pentru acordarea "distincțiilor" cunoscute și ca
anti-Oscaruri nefiind organizată nici o ceremonie.
Premiul Zmeura de Aur constă într-un trofeu sub forma unei
zmeuri de mărimea unei mingi de golf așezată pe o bobină de
film, de culoare galbenă, în valoare de 4,79 de dolari.



BANCURI
• Aseară cand am ajuns acasa, cineva imi luase locul de

parcare. Stiind cat am dat la zapada, am vrut sa ii ridic
stergatoarele, dar din greseala i-am rupt oglinzile, i-am
spart 2 cauciucuri și i-am scris cu un cui un citat din
Coelho! Imi pare rau! N-am vrut!

• Nu e nimic complicat la o femeie. 
O ții în brațe, îi spui că e frumoasă și inteligentă.  Iar
dacă nu-ți mai vine altceva în minte, o întrebi: "Mi se
pare mie, sau ai mai slăbit puțin?"

• - Ce mai faci, draga?
- Sunt suparata! Sotul meu m-a ofensat grav.
- Cum asa?
- L-am rugat sa-mi dea 1000 de Lei ca sa ma duc la un
cabinet de infrumusetare iar el s-a uitat la mine si mi-a
dat 2000!

• In armata, soldatii sunt scosi la program administrativ in
gradina unitatii. Caporalul, cu un aer satisfacut: 
- Asa, toata lumea ia cate o lopata si treceti la sapat!
Inainte de asta... E vreunul printre voi care se pricepe
la algebra?
- Eu, sa traiti ... Sunt student la mate-fiz, dom`caporal.
- Bravo, ma. Atunci arunca dracului lopata aia, ca nu-i
de tine. Soldatul, usurat, arunca lopata cu o mina vesela.
Caporalul continua: 
- Si pune mana pa harlet. Tu vei extrage radacinile!

• - Ma, tu stii ce este un stilist?
- Da, un moldovean care tine cu "Steaua".

• - Aloo, Radio Erevan ? Ce face zb zzb zzzzb ?
- O albina care da înapoi!

• O pereche de proaspat casatoriti ieseau din biserica.
Doi baietei stateau si se uitau la ei. Unul il intreaba pe
celalalt:
- Vrei sa ii sperii?
- Da!
Acesta se duce spre mire si striga:
- Tataaaaaa!!!

• Ion vine intr-o zi la Gheorghe si-i spune :
- Asculta, mi-a murit unchiul, poti sa-mi imprumuti cos-
tumul tau cel negru?
- Bine-nteles ! La asa un necaz, sigur ca te ajut !
Trece o luna, dar Ion nu aduce costumul inapoi. Se duce
Gheorghe cam suparat, la Ion :
- A trecut o luna, unde e costumul?
- Pai... la unchiul !

• Filozofii care cred cu tărie în puterea de convingere a
logicii n-au discutat niciodată cu o femeie.

• În faţa porţii Raiului, stăteau un popă şi un şofer de au-
tobuz. Vine Sfantu' Petru şi zice :
- Tu, şoferule, poţi să treci, iar tu, părinte, mai aşteaptă.
Popa, indignat:
- Cum aşa, Sfinte Petre, eu care mi-am închinat toată
viaţa bisericii?
- Ei, şi?... La tine în biserică, toată lumea dormea, iar la
el în autobuz, toată lumea se ruga.

• Tatăl este chemat la şcoală:
- Fiul dumneavoastră a desenat pe bancă o muscă,
foarte reală, şi mi-am zdrobit pumnul încercând s-o
omor.
- Ehe! Să mă fi văzut pe mine, când am intrat în baie şi
văzând în cadă un crocodil pictat, am ieşit de frică printr-
o uşă pictată pe perete...

• La cei 68 de ani ai săi, o văduvă avea un pretendent,
pe Bulă tot de 68. Odată, acesta o mângâia pe genuchi,
apoi ii spuse:
- Acum, o să zici, probabil, că pot să te privesc, dar să
nu te ating.
- Oh, Bulă, răspunse aceasta, la vârsta mea poţi să
atingi, dar să nu priveşti.

• Bula, “Marele Erou National”, s-a apucat sa studieze
filosofia. Dintre toate operele studiate, cel mai mult i-au
placut Legile lui Murphy. A scris si el cateva legi, pe care
le-a publicat sub pseudonimul Bulphy,fiind constient de
faptul ca numele de “Bula” nu poate fi luat in seros.Iata
mai jos, primele Legi ale lui Bulphy.

LEGEA SPAŢIULUI
a) Este loc sub soare pentru toată lumea.
b) Inutil, pentru că toată lumea vrea la umbră.

LEGEA REVOLUTIEI
"Orice revoluţie este începută de naivi, continuată de im-

postori şi exploatată de escroci." 
LEGEA REVOLUTIEI nr. 2/1989

Toată lumea a tras:
armata - în unii, 
securitatea - în alţii,
justiţia - de timp,
nomenclatura - foloase,
poporul - nădejde.

LEGEA PRIVATIZĂRII
Dacă din ceva scoţi o parte, poti fi prins. Mai bine iei cu
totul.

LEGEA I a A STATICII
Tot ce e de stat - stă.

LEGEA I a A DINAMICII FLUIDELOR
Dacă nu curge, pică. Cand curge, nu pică.

LEGEA PARTIDELOR
Unde nu e cap, sunt mai multe aripi.

LEGEA I a A GEOMETRIEI
Un cap rotund ridicat la putere, devine pătrat.

LEGEA A II a A GEOMETRIEI
O dreaptă nu poate să fie paralelă cu o stângă.

TEOREMA LUI TÖKES
Îi dai ungurului dreptul, el vrea sa-i dai şi stângul !

LEGEA STEMEI DE STAT
Stema de stat a Romaniei este secera şi ciolanul.

LEGEA CASELOR NAŢIONALIZATE (modificată si
republicată)

• D'ale armatei 
1. Fruntasul Popescu va fi pedepsit cu 5 zile de arest pe

motiv ca, a fost gasit cu o persoana de sex feminin la
gardul unitatii, în loc sa fie în pat...

2. Sergentul Popescu va fi pedepsit cu 5 zile de arest, pe
motiv ca, imitând vocea locotenentului Ionescu, a urlat
ca un bou..

3. Instructia domnului medic militar Ionescu, cu tema
"Cum ramân sanatos" se amâna pe motiv de boala...

4. Bagati la tartacuta, regulamentul nu poate fi încalcat
absolut niciodata, cu exceptia situatiilor prevazute de
regulament!

5. Sa nu mai prind picior de soldat nebarbierit prin unitate!
6. Mai rahat, nu mai misca  în formatie ca te manânc!
7. O mâna criminala a dat cu piciorul si a spart chiuveta!
8. Am auzit un zâmbet în formatie!
9. Bateti trei pasi si începeti sa cântati cu stângul!
10. Sa nu mai prind televizorul mergând noaptea prin cam-

era!
11. Daca sunteti prosti si nu tineti minte, cumparati-va un

carnetel si un pix si tineti-le la buzunarul de la piept si
va puteti nota. Uite asa ca mine..

12. Varianta: Daca sunteti prea prosti sa va aduceti aminte,
scrieti-va pe ceva. Si eu îmi scriu totul.

13. Aveti grija la pragul ala de sus. Daca va dati cu capul
de el ramâneti prosti pe toata viata. Si eu mi-am dat de
trei ori, de aia stiu...

14. Unuia i se face morala în fata plutonului: Aveti în fata
un magar si un porc..(urmeaza mustruluiala si la  sfâr-
sit)...treci la loc în formatie magarule!...

15. La instructia de front, dom' plutonier ordona: "Pluton,
alinierea în front câte unul! Pentru verificarea bocancilor,
ridicati piciorul drept!" Unul dintre soldati ridica, din gre-
seala, piciorul stîng, la care dom' plutonier, vazând si un
bocanc stâng ridicat, striga imediat: "Ba, care ai ridicat
amindoua picioarele?"

16. Sergentul catre soldati: Trebuie sa tineti dusmanul tot
timpul în ochi...Ce te holbezi asa la mine soldat!?....

17. Dupa dus: V-ati parfumat ca niste curve! Numai nev-
asta-mea si fiica-mea se mai parfumeaza asa.
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DIVERSE

THE GEORGIA GUIDESTONES
Ghidul de piatră din Georgia este un monument enigmatic
din granit, situat în regiunea Elberton, statul Georgia.
Cunoscut și sub numele de American Stonehenge, mon-
umentul are aproape 6 metri înălțime și este alcătuită din
6 plăci de granit, cântărind în total circa 109 tone. Dar
detaliul cel mai uimitor al monumentului nu este dimensiunea
lui, ci ceea ce e gravat pe el: Zece reguli pentru o „epocă
a rațiunii”. Aceste reguli sunt asociate cu Noua Ordine
Mondială, depopularea masivă a planetei, un guvern
mondial unic, introducerea unui nou tip de spiritualitate
etc.
Autorii acestor îndrumări au cerut să rămână anonimi și,
până în prezent, dorința lor a fost respectată. Pe monument
este gravată totuși o semnătură: R.C. Acestea sunt inițialele
Ordinului Rozicrucienilor adică Crucea Trandafirului, un
ordin al Cavalerilor Templieri, precursorii masonilor. Iar
broșura Ghidului de piatră din Georgia menționează că
Joe H. Fendley Senior, președintele companiei Elberton
Granite, precum și alte persoane implicate în construirea
monumentului au fost masoni. Să fi fost acesta motivul
pentru care acești oameni au fost selectați de către
sponsorii anonimi ai monumentului? Misterioșii finanțatori
au lăsat un text care explică motivele din spatele acestui
ghid în piatră, scopul lor devenind foarte clar. Textul
descrie o lume ideală, la fel cu cea imaginată de societățile
oculte. Monumentul este deci dovada legăturii dintre
societățile secrete, elita mondială și planul pentru o Nouă
Ordine Mondială.

Monumentul

Sculptat în granit albastru, monumentul din Georgia este
menit să reziste testului timpului şi să comunice cuno ştin -
ţe pe mai multe nivele: filozofice, poli ti ce, astronomice
etc. Este compus din patru blocuri mari de piatră, pe care
sunt gravate zece reguli de viaţă în opt limbi: engleză,
spaniolă, rusă, swahili, hindusă, ebraică, arabă și chineză.
Pe partea de sus a structurii este inscripţionat un mesaj
mai scurt, în patru limbi antice: babiloniană, greaca clasică,
sanscrită şi hieroglife egiptene. Trebuie ştiut că aceste
patru limbi antice au o mare importantă în învăţăturile
şcolilor de mistere oculte, precum Francmasoneria şi
Rozicrucienii. Cele patru pietre mari sunt aranjate într-o
configuraţie de „roată cu zbaturi”, orientate în așa fel,
încât să capteze mișcarea soarelui pe tot parcursul anului,
marcând poziţiile extreme de răsărit şi apus ale soarelui,
în ciclu său de 18,6 ani. 

Piatra din centru are două caracteristici aparte. Prima
este aceea că Steaua Nordului este întotdeauna vizibilă
printr-un orificiu special, forat de la sud spre partea de
nord a pietrei din centru. A doua caracteristică este
deschizătura care se aliniază cu poziţia soarelui la
momentul solstiţiului de vară şi de iarnă şi la echinocţiu.
La baza Ghidului de piatră se află o tabletă explicativă, pe
care sunt listate detalii ale structurii. Se menţionează de
asemenea şi o capsulă a timpului îngropată sub ea.
Conţinutul acestei capsule (dacă există) este un mister.
Tableta descrie caracteristicile monumentului şi precizează
care sunt autorii acestuia. Însă data de deschidere a
capsulei timpului a fost lăsat necompletată.
Legătura cu fenomenele astronomice a fost de o mare
importanță în proiectarea Ghidului. Într-o relativ nouă
naţiune, cum sunt Statele Unite ale Americii, monumentele
care sunt aliniate cu corpuri cereşti sunt adeseori operele
societăţilor secrete, cum ar fi francmasonii. Preluând din
învăţăturile şcolilor de mistere din Egiptul Antic și Grecia
sau de la celții druizi, francmasonii sunt cunoscuţi pentru
încorporarea în monumente a unor „cunoștințe sacre”.

Cele zece „porunci” pentru o Nouă Epocă a Raţiunii
sunt următoarele:

1. Menţineți umanitatea sub 500.000.000 de indivizi, într-
un echilibru perpetuu cu natura.

2. Controlați reproducerea cu înţelepciune – îmbunătăţind
conformitatea şi diversitatea.

3. Uniţi umanitatea printr-o limba nouă.
4. Manifestați credinţa, tradiţia şi toate lucrurile cu judecată

echilibrată.
5. Protejaţi oamenii şi naţiunile cu legi cinstite şi tribunale

corecte.
6. Lăsaţi naţiunile să guverneze intern, rezolvându-şi dis-

putele externe într-un tribunal mondial.
7. Evitaţi legile mărunte şi oficialii inutili.
8. Echilibraţi drepturile personale cu îndatoririle sociale.
9. Preţuiţi adevărul, frumuseţea, dragostea, căutând

armonia cu infinitul.
10. Nu fiţi un cancer al pământului, lăsaţi loc naturii.

După cum vedeți, ghidul face apel la o reducere drastică
a populaţiei lumii, adoptarea unei limbi mondiale și crearea
unui tribunal mondial şi face aluzie la eugenie. Cu alte
cuvinte, un model pentru o Nouă Ordine Mondială.

Depopulare, maternitate planificată şi eugenie
Prima „poruncă” este de-a dreptul şocantă, pentru că, în
esenţă, stipulează că 12 din 13 persoane de pe Pământ
n-ar mai trebui să existe. Practic, asta ar însemna ca
toată lumea să dispară, în afară de un număr egal cu
jumătate din populația Indiei. Dacă populaţia lumii de
astăzi este de 6,8 miliarde de oameni, înseamnă că avem
un surplus de 92,54%. Să iei în considereare asemenea
cifră este înspăimântător. Dar să ne gândim: câţi oameni
au supravieţuit în filmul „2012”? Nu mulţi. Cine au fost ei?
Cei mai bogaţi oameni ai planetei. Este aceasta o
programare predictivă?

Ultima regulă de pe Ghidul de piatră – „Nu fiți un cancer
pe pământ, lăsaţi loc naturii” – este deosebit de îngrijorătoare,
deoarece compară viaţă umană cu o plagă pentru pământ.
Cu acest tip de gândire, e logic să ți se pară rezonabil să
dispară aproape toată populaţia lumii.
Depopularea masivă este un obiectiv recunoscut de elita
mondială şi mulţi oameni importanţi au declarat-o în mod
deschis. În 1988, Prinţul Philip al Marii Britanii spunea că,
dacă ar fi să se reîncarneze, şi-ar dori să fie un „virus
mortal”, care să reducă populaţia lumii. Mai recent, Bill
Gates a spus: „Lumea de azi are 6,8 miliarde de oameni...
tinzând să ajungă la 9 miliarde. Acum, dacă facem o
treabă bună cu noile vaccinuri, am putea reduce populaţia
lumii cu 10-15%”.
Alături de donaţiile de sume enorme de bani (deductibile
fiscal) pentru cauza depopulării, „întâlnirile secrete” ale
elitei mondiale au avut drept scop discutarea modului prin
care ar putea fi utilizată averea lor pentru a stopa creşterea
populaţiei lumii şi a îmbunătăţi sănătatea şi educaţia. Fi-
lantropii, convocați în 2009 într-un summit organizat la
inițiativa lui Bill Gates (fondatorul Microsoft), s-au reunit în
secret pentru a discuta felul în care ar putea depăși ob-
stacolele politice și religioase rezistente la schimbare. În-
tâlnirea, descrisă ca Good Club (Clubul Bun) i-a inclus pe
David Rockefeller Jr. (patriarhul celei mai bogate dinastii
din America), finanţatorii Warren Buffett and George Soros,
primarul New York-ului Michael Bloomberg şi mogulii de
presă Ted Turner şi Oprah Winfrey.
A două regulă, „Ghidaţi reproductia cu înţelepciune,
îmbunătăţind diversitatea şi conformitatea” solicită practic
crearea unei legi privind numărul de copii per familie. Mai
mult, „îmbunătăţirea diversităţii şi conformităţii” nu pot fi
obţinute decât printr-o „reproducere selectivă”, adică ster-
ilizarea membrilor nedoriţi ai societăţii. Aceasta se numea
pe vremea naziștilor „eugenie”, până când a devenit...
incorectă politic.

Un guvern mondial
În cartea „Memoriile lui David Rockefeller”, la pagina 405
acesta scria: Unii chiar cred că facem parte dintr-o
conspiraţie secretă, care lucrează împotriva intereselor
Americii, caracterizându-mă pe mine şi familia mea drept
„internaţionalişti” care conspiră cu alţii din lume la crearea
unei structuri politice şi economice unice globale, o nouă
lume, dacă vreţi. Dacă aceasta este acuzaţia, pledez
vinovat şi sunt mândru de ea”.
Majoritatea celorlalte reguli ale Ghidului de piatră, practic,
fac apel la crearea unui guvern mondial, condus de „câţiva
luminaţi” care să reglementeze toate aspectele vieţii
umane: credinţa, îndatoririle sociale, economia etc. Această
idee este departe de a fi una nouă. Ea a fost enunțată cu
secole în urmă, în cadrul Şcolilor de mistere. 

continuare în pagina 30
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În cartea sa The Secret Teachings of All Ages,  Manly P.
Hall scria în 1917:  „Când mulţimea guvernează, omul
este condus de ignoranţă; când biserica guvernează, e
condus de superstiţie; şi când statul guvernează, el este
condus de frică. Pentru ca oamenii să trăiască în armonie
şi înţelegere, ignoranţa trebuie transformată în înțelpciune,
superstiţia într-o credinţă iluminată şi frică în dragoste. În
ciuda afirmaţiilor contrare, Masoneria este o religie care
caută să-l unească pe om cu Dumnezeu, prin înălţarea
iniţiaţilor ei la acel nivel de conştiinţă de la care ei pot avea
o viziune clară a lucrărilor Marelui Arhitect al Universului.
Din generaţie în generaţie se păstrează viziunea unei
civilizaţii ideale pentru omenire. În mijlocul acelei civilizaţii
va sta o universitate mare, unde ambele ştiinţe sacre şi
seculare privind misterele vieţii vor fi predate în mod
deschis tuturor celor ce-şi vor asuma o viaţă filozofică.
Aici, credința şi dogma nu-şi vor avea locul; superficialitatea
va fi înlăturată şi numai esenţialul va fi păstrat. Lumea va fi
condusă de către cele mai luminate minţi şi fiecare va
ocupa poziţia pentru care va fi cel mai potrivit”.
În cartea The Secret Destiny of America, același Manly P.
Hall explică visul vechi pentru un guvern mondial, așa
cum a fost el prezentat de către Societăţile Secrete:
„Democraţia lumii a fost visul secret al marilor filozofi
clasici. Pentru îndeplinirea acestei mari idei în istoria
ome nirii, ei au propus programe de educaţie, religie, şi
conduită socia lă, în vederea creăreii unei frăţii universale.
Pentru realizarea practică a acestor obiective, aceşti
erudiţi antici s-au organizat în confrerii. Școlile de mistere
din Egipt, Grecia, India şi China, precum și ordinele
preoților filozofi inițiați au format un organism suveran, cu
scopul de a-i instrui, consilia și direcționa pe conducătorii
statelor”.

Explicaţiile autorilor anonimi

De la inaugurarea monumentului, în 22 martie 1980, mulți
cercetători au încercat să interpreteze argumentele din
spatele acestor zece recomandări. Sunt ele parte a unui
plan pentru o Nouă Ordine Mondială, sau doar niște
simple reguli de pus în aplicare în cazul unei catastrofe
majore? Calea cea mai bună pentru a obţine un răspuns
ar fi să-i întrebăm pe înșişi autorii lor. Dar, din moment ce
aceştia au vrut să rămână anonimi, este imposibil să
facem acest lucru. Ei au lăsat totuşi indicații importante,
care au fost trecute cu vederea de aproape toţi cercetătorii.
Compania de construcții care a ridicat monumentul de
granit a produs și un ghid-manual al acestuia, o broșură
în care explică în detaliu motivele pentru care a fost
realizat. Chiar de la început, autorii solicită crearea unei
Noi Ordini Mondiale. Aceasta nu este o teorie a conspiraţiei.
Stă scris în termeni clari şi fără echivoc. Dar iată detalierea
celor 10 reguli ale Ghidului de piatră, direct din peniţa
autorilor secreţi:
Este foarte probabil ca omenirea să posede acum
cunoştinţele necesare pentru a stabili un guvern mondial
eficient. Într-un fel, această cunoaştere trebuie însămânţată
pe scară largă în conştiinţa întregii omeniri. Foarte curând
inimile familiei noastre umane trebuie atinse şi încălzite,
ca să întâmpinăm o regulă globală a raţiunii. Conştiinţa
de grup a rasei noas tre este oarbă, perversă, şi distrasă
uşor de fleacuri când ar trebui să se concentreze asupra
fundamentelor. Intrăm într-o eră critică. Presiunile populaţiei
vor crea în curând crize politice şi economice în întreagă
lumea. Acestea vor face mai dificilă şi în acelaşi timp mai
necesară înfiinţarea unei societăţi raţionale globale. Un
prim pas ar fi convingerea unei lumi care se îndoieşte că
o astfel de societate este acum posibilă. Să atragem
atenţia asupra problemelor fundamentale. Să stabilim
priorităţi adecvate. Trebuie să ne ordonăm casă noastră
aici, pe pământ, înainte de a ajunge la stele.
E greu să sădești înţelepciune în minţi umane închise.
Inerţiile culturale nu sunt uşor de depăşit. Derularea eveni-
mentelor mondiale arată deficienţele mijloacelor tradiţionale
de guvernare. 

Crizele care se apropie pot determina omenirea să fie
dispusă să accepte un nou sistem de legi mondiale, care
va solicita responsibilitatea fiecărei naţiuni în reglementarea
problemelor interne, ceea ce le va ajută în gestionarea
paşnică a conflictelor internaţionale. Cu un astfel de sistem
am putea elimina războiul și am putea oferi fiecărei
persoane o șansă de a-şi clădi o viaţă cu rost şi împlinire.
Există alternative la Armageddon. Ele sunt realizabile.
Dar ele nu se vor întâmpla fără efortul coordonat a
milioane de oameni dedicaţi, din toate neamurile pământului.
Noi, sponsorii Ghidului de piatră din Georgia, suntem un
mic grup de americani care vor să atragă atenţia asupra
problemelor prezente ale omenirii. Avem un mesaj simplu
pentru ființele umane de acum și din viitor. Noi credem că
acesta conţine adevăruri evidente şi nu ne-am propus un
anumit crez sau filozofie. Cu toate acestea, mesajul nostru
este în unele domenii controversat. Am ales să rămânem
anonimi pentru a evita dezbateri şi dispute care ar putea
arunca în confuzie sensul spuselor noastre şi întârzia
aplicarea lor. Noi credem că principiile noastre sunt solide.
Stonehenge şi alte vestigii antice ne-au stârnit curiozitatea,
însă acestea nu transmit niciun mesaj pentru îndrumarea
noastră. Pentru a transmite ideile noastre şi fiinţelor umane
din viitor, am ridicat un monument – un grup de pietre
cioplite. Aceste pietre tăcute vor afişa ideile noastre acum
şi atunci când nu vom mai fi. Sperăm că acestea vor
câştigă o acceptare crescândă şi că, prin persistenţa lor
tăcută, vor grăbi sosirea epocii raţiunii...
Credem că fiecare fiinţă umană are un scop. Fiecare
dintre noi este o mică dar semnificativă parte din infinit.
Alinierea cerească a pietrelor simbolizează nevoia oamenilor
de a fi drepţi cu principiile care se manifestă în propria
noastră natură şi în universul din jurul nostru. Trebuie să
trăim în armonie cu infinitul...
Cele patru pietre mari, centrale, din grup sunt inscripţionate
cu zece principii, fiecare piatră afişând acelaşi text în
două limbi. Limbile au fost selectate pentru semnificaţia
lor istorică şi pentru impactul lor asupra oamenilor care
trăiesc acum. Deoarece există trei mii de limbi vorbite în
lume, nu au putut fi incluse toate.
Noi prevedem o fază ulterioară în dezvoltarea Ghidului de
piatră din Georgia. Sperăm că și alte pietre vor fi ridicate
în cercuri exterioare, pentru a marca migraţia soarelui şi
alte fenomene cereşti. Aceste pietre vor purta cuvintele
noastre și în limbile altor persoane care împărtăşesc
convingerile noastre şi care vor ridica pietre similare la
graniţele interstatale, în limbile vecinilor prietenoşi. Ele ar
servi ca memento-uri ale greutăţilor pe care omenirea le
va întâmpina împreună şi ar încuraja eforturile reciproce
în tratarea lor cu raţiune şi dreptate.
Nu pretindem vreo inspiraţie divină dincolo de ceea ce
poate fi găsit în toate minţile umane. Gândurile noastre
reflectă analizele asupra problemelor cu care se confruntă
omenirea în aceşti zori ai erei atomice. Ele descriu în
termeni generali unele măsuri de bază ce trebuie luate
pentru a stabili pentru omenire un echilibru de durată cu
Universul.
Fiinţele umane sunt creaturi deosebite. Suntem păstori ai
tuturor formelor de viaţă terestră. În această lume, noi
jucăm un rol central, într-o luptă eternă dintre bine şi rău,
între forţele care construiesc şi cele care distrug. Noi,
oamenii, am fost dăruiţi cu o capacitate mică de cunoaştere
şi acţiune – în bine sau în rău. Trebuie să ne străduim să
ne facem existența mai bună, nu numai pentru noi înşine,
ci şi pentru cei ce vin după noi. Nu trebuie să fim nepăsători
la bunăstarea celorlalte fiinţe vii, ale căror destine au fost
plasate în mâinile noastre.
Noi suntem agenţia majoră prin care calităţile bune şi rele
ale spiritului devin actori în lumea noastră. Fără noi ar
există foarte puţină dragoste, milă sau compasiune. Dar
putem fi şi agenţi ai urii, cruzimii şi indiferenţei reci. Numai
noi putem lucra conştient la îmbunătățirea acestei lumi
imperfecte. Nu este suficient să ne lăsăm pur şi simplu
purtaţi de val. Lumea raţională de mâine se va afla contra
curentului...
În 1980, când au fost ridicate aceste pietre, cea mai
presantă problemă a lumii era necesitatea de a controla
numărul populaţiei. În secolele din urmă, tehnologiile şi
combustibilii abundenți au făcut posibilă multiplicarea
umanităţii dincolo de prundența pentru o dezvoltare
durabilă. Acum putem prevedea epuizarea iminentă a
acestor resurse de energie şi epuizarea rezervelor mondiale
de multe materii prime vitale.

Controlul reproducerii noastre este necesar şi urgent.
Acest lucru va necesită schimbări majore în atitudinea şi
obiceiurile noastre. Din păcate, inerţia obiceiurilor umane
poate fi dăunătoare. Acest lucru este valabil mai ales
atunci când cei pentru care obiceiul/datina este o forţă
dominantă nu sunt conștienți de nevoia de schimbare.
Aproape fiecare naţiune este acum suprapopulată din
punct de vedere al echilibrului cu natura. Suntem ca o
flota de bărci de salvare supraaglomerate, confruntată cu
o furtună ce se apropie. În Statele Unite ne suprasolicităm
serios resursele, pentru a menţine populaţia într-o stare
de prosperitate. Ne distrugem terenurile agricole şi ne-am
crescut periculos dependenţa de resurse externe de petrol,
metale şi alte resurse non-regenerabile. Iar naţiuni precum
Japonia, Olanda şi Haiti sunt chiar mai serios suprapopulate,
deci într-un pericol și mai mare... În aceste împrejurări,
reproducerea nu mai este o chestiune personală. Societatea
trebuie să aibă o voce şi o anumită direcţie în reglementarea
acestei funcţii vitale. Dorinţele cuplurilor sunt importante,
dar nu supreme. Trebuie avute în vedere interesele
actualei societăţi şi bunăstarea generaţiilor viitoare, creând
mecanisme pentru controlul rațional al naşterilor.
Naşterile iresponsabile de copii trebuie descurajate de
legi juridice şi sociale. Cuplurile care nu pot asigura un
venit decent şi sprijin pentru un copil nu ar trebui să facă
copii şi să fie o povară pentru societate. Aducând copii
nedoriţi într-o barcă de salvare supraaglomerată este
ticăloşie. Este nedrept pentru aceşti copii și dăunător
pentru ceilalţi ocupanţi şi toate vieţuitoarele. Societatea
nu ar trebui să încurajeze sau să subvenţioneze un astfel
de comportament.
Acum există cunoștințe şi tehnici pentru reglementarea
reproducerii umane. Liderii morali şi politici din întreagă
lume au responsabilitatea de a le face disponibile. Acest
lucru ar putea fi realizat cu o fracţiune din fondurile pe
care lumea le alocă acum în scopuri militare. Deturnând
fondurile în acest scop, s-ar reduce tensiunile care duc la
război.
O populaţie a lumii diversă, prosperă şi în echilibru perpetuu
cu resursele va fi piatra de temelie pentru o ordine mondială
raţională. Oamenii de bună credință din toate naţiunile
trebuie să lucreze pentru a stabili acest echilibru. O dată
cu finalizarea Ghidului de piatră din Georgia, micul nostru
grup de sponsori s-a desfiinţat. Lăsăm monumentul în
păstrarea în siguranţă a oamenilor din regiunea Elbert,
Georgia. Dacă cuvintele înscrise sunt estompate de uzura
vântului, a soarelui sau a timpului, vă cerem să le ciopliţi
mai adânc. Dacă pietrele vor cădea sau vor fi doborâte de
oameni cu puţină înţelegere, vă cerem să le ridicaţi din
nou. Invităm toate fiinţele umane din toate naţiunile să re-
flecteze la mesajul nostru simplu. Într-o zi, când aceste
obiective vor fi căutate de majoritatea omenirii, va putea fi
înfăptuită o ordine mondială raţională pentru toţi.

Concluzie
Ghidul de piatră din Georgia este un manifest modern
Rozicrucian, care face apel la o schimbare drastică a
modului în care este condusă lumea. Monumentul este
important pentru înţelegerea forţelor care, pe ascuns,
modelează lumea de azi şi de mâine. Este materializarea
în piatră a legăturii dintre societăţile secrete, elita mondială
şi agenda pentru o nouă ordine mondială. Împingerea
spre un guvern mondial, controlul populaţiei şi conservarea
mediului sunt chestiuni discutate zilnic. Era anul 1980
când a fost inaugurat ghidul de piatră. Putem noi spune
azi că au fost făcute progrese importante? Multe dintre
regulile Ghidului de piatră sunt logice și de bun simț în
ceea ce privește conservarea pe un termen lung a
Pământului. Dar între cuvintele idealiste ale autorilor şi
modul real în care aceste politici vor fi aplicate maselor –
de către politicieni lacomi și avizi de putere – este o mare
diferenţă. Citind printre rânduri, Ghidul de piatră le cere
oamenilor renunțarea la multe libertăţi personale şi
supunerea la un control guvernamental la nivelul multor
probleme sociale... nemaivorbind de moartea a 92,5%
din populaţie. Și probabil nu a celor din „elită”. Este
conceptul de democraţie „a oamenilor pentru oameni”,
cum a fost idealizat de către părinţii fondatori ai Statelor
Unite ale Americii. O simplă iluzie, o soluţie temporară,
până la introducerea guvernului mondial socialist? De ce
nu au fost consultați şi cetăţenii lumii în mod democratic?
Pentru că e mai uşor pentru elite fabricarea consimțământului
prin intermediul mass-mediei? Se prea poate să nu
funcţioneze pentru toată lumea...
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BERBEC • (Vest 21 Mar-20 Apr / Vedic 13 Apr-14 Mai)

Dorinte
In aceasta saptamana vei tanji dupa atentia unei
persoane din viata ta. Poate ca in ultima perioada te-
ai simtit cam neglijata, asa ca ti-ai dori ca lucrurile sa
se schimbe cat mai curand. Incerci sa iti exprimi dor-
intele cat mai clar, dar se pare ca mesajul tau nu este
receptionat asa cum ti-ai dori. Daca vrei doar sa fii
ascultata de cineva atunci cand simti nevoia sa spui
ce ai pe suflet, poti apela cu incredere la o prietena
buna. Esti cu capul in nori la locul de munca, iar
acest lucru nu te va ajuta sa rezolvi prea multe prob-
leme.
Bani Asa si asa
Sanatate Foarte bine
Dragoste Foarte bine

TAUR • (Vest 21 Apr-21 Mai / Vedic 15 Mai-14 Iun)

Revizuire
In zilele urmatoare este bine sa revizuiesti anumite
documente, ori termenii unei intelegeri. Nu te baza
pe incredere atunci cand vine vorba de afaceri,
deoarece nu toti oamenii au intentii bune, la fel ca
tine. Trebuie sa iti privesti interesul, chiar daca la
primul impuls ti-ai dori ca toata lumea sa aiba de
castigat la finalul unei competitii. Iti vei putea permite
acte de generozitate in momentul in care vei fi sigura
ca propriile tale probleme, inclusiv cele financiare, au
disparut.
Bani Asa si asa
Sanatate Bine
Dragoste Foarte bine

GEMENI • (Vest 22 Mai-21 Iun / Vedic 15 Iun-14 Iul)

Alegeri
In aceasta saptamana vei avea de-a face cu multi
oameni incapatanati, uneori imposibil de convins intr-
o anumita situatie care va priveste. Cel mai bine ar fi
sa te feresti de ei, deoarece nu vor face altceva
decat sa iti incurce programul si asa plin de activitati.
Reorienteaza-te catre persoanele mai calme si mai
usor de manipulat, chiar daca scopul tau nu este
acela de a-i duce de nas. Ia-ti notite la orice pas,
pentru a fi sigura ca nu omiti sa dai un telefon
important ori sa te pregatesti pentru o intalnire.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

RAC • (Vest 22 Iun-23 Iul / Vedic 15 Iul-14 Aug)

Schimbare
Indiferent cat de mult te-ai schimba in incercarea de
a-i multumi pe cei din jur, intotdeauna va exista acea
persoana pe care o vei simti rece si distanta fata de
tine, uneori chiar sfidatoare. Greseala ta ar fi sa pui
la suflet rautatile, intrucat ele vor exista indiferent de
eforturile pe care le vei face. Conformeaza-te cu
ideea ca nu poti fi pe placul tuturor si, in schimb, con-
centreaza-te pe simpla ta evolutie personala. Din
fericire, ai sansa de a schimba niste lucruri cu care te
credeai nevoita sa te obisnuiesti.
Bani Foarte bine
Sanatate Bine
Dragoste Asa si asa

LEU • (Vest 24 Iul-23 Aug / Vedic 15 Aug-15 Sep)

Probleme
Vei fi imprevizibila in aceasta saptamana si poti crea
probleme celor din jur daca nu ii avertizezi ce ai de
gand sa faci macar cu putin timp inainte. Vei avea
parte de niste cheltuieli mai mari, insa poti sta linistita,
deoarece investitia va fi bine meritata. Te deranjeaza
oamenii care nu spun lucrurilor pe nume, asa ca
incerci sa interactionzi mai mult cu persoanele sincere
si directe. Ai grija ce spui daca nu vrei sa iti atragi
dusmani, atat in timpul liber, cat si la locul de munca.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

FECIOARA • (Vest 24Aug-23Sep/ Vedic 16Sep-15Oct)

Incredere
Dai dovada de inspiratie si multa creativitate in
aceasta saptamana, asa ca nu este de mirare de ce
toata atentia este centrata asupra ta. De la tinutele
indraznete pe care ti le alegi, pana la cuvintele pe
care le folosesti, debordezi de incredere. Multi te vor
aprecia, dar vor exista si oameni care te vor invidia.
Ideal ar fi sa te concentrezi doar asupra celor din
prima categorie, astfel incat sa te incarci prin intermediul
lor cu si mai multa energie pozitiva.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Foarte bine

BALANŢA •(Vest 24Sep-23Oct/ Vedic 16 Oct-14 Nov)

Asteptari mari
Iti sta in fire sa ai asteptari foarte mari de la tine
insati, dar in aceasta saptamana ar fi bine sa nu ex-
agerezi. Iti diminuezi din ce in ce mai mult sansele
de a obtine ceea ce iti doresti daca pui la nesfarsit
presiune asupra ta. Gandeste-te doar ca destul te
streseaza cei din jur cu nenumaratele lor nemultumiri
si pretentii. Pentru a deveni mai puternica trebuie sa
incepi sa ai mai multa incredere de sine si, totodata,
sa nu renunti la cel mai mic impas.
Bani Foarte bine
Sanatate Bine
Dragoste Bine

SCORPION •(Vest 24Oct-22Nov/Vedic 15Nov-14Dec)

Concluzii pripite
In aceasta saptamana vei incepe sa pui la indoiala
loialitatea anumitor prieteni, din momentul in care vei
vedea ca acestia nu sunt dispusi sa iti fie alaturi
atunci cand ai mai mare nevoie de ei. Inainte de a
sari la concluzii, gandeste-te bine daca nu cumva
asteptarile tale de la cei din jur nu sunt putin cam ex-
agerate. De asemenea, ar fi bine sa iei in calcul si
ideea ca multi au propriile lor probleme, asa ca nu
din rautate sau rea-vointa refuza sa te ajute.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Asa si asa

SĂGETĂTOR •(Vest 23Nov-21Dec/Vedic 15Dec-13Ian)

Sfaturi
Te poti astepta ca in aceasta saptamana, cineva din
familia ta sa iti ceara un sfat important. Priveste totul
ca si cand tu insati ai fi pusa in fata problemei
respective si incearca sa vii cu cea mai buna solutie
care iti trece prin minte. Chiar si la locul de munca,
asigura-te ca dai dovada de devotament si nu tratezi
nicio indatorire cu superficialitate. Nu vei fi presata
de superiorii tai sa faci ceva iesit din comun, insa va
fi de apreciat sa iti indeplinesti sarcinile cat mai bine.
Bani Foarte bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

CAPRICORN • (Vest 22Dec-20Ian/ Vedic 14Ian-12Feb)

Investitii inteligente
Pentru a vedea un progres in viitorul apropiat, este
obligatoriu sa lasi in urma trecutul. Treci cu vederea
greselile pe care le-ai facut, pastrand doar invatatura
pe care ai extras-o din fiecare experienta traita.
Evolutia trebuie sa se desfasoare treptat, insa ai
nevoie de un start. Fiecare pas la locul lui reprezinta
un avantaj pentru tine, asa ca poti incepe din aceasta
saptamana sa faci niste schimbari in viata ta. Investind
timp si bani in propria-ti persoana, reusesti sa iti in-
lesnesti drumul pe care trebuie sa il urmezi, fie ca
este pe plan profesional sau amoros.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

VĂRSĂTOR • (Vest 21Ian-19Feb/ Vedic 13Feb-12Mar)

Neintelegeri
Daca orice ai face pur si simplu nu poti gasi o cale de
intelegere cu partenerul de viata, poate ca astrele in-
cearca sa te convinga ca relatia pe care o ai acum
nu este cea potrivita pentru tine. Nu ar strica o
discutie in doi pentru a clarifica anumite lucruri,  insa
in final tot sentimentele vor dicta concluzia. La locul
de munca esti activa si in permanenta gata sa ajuti
pe oricine, asa ca nu ti se poate reprosa nimic. Nu
trebuie sa te temi sa accepti mai multe proiecte
pentru viitor.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Asa si asa

PEŞTI • (Vest 20 Feb-20 Mar / Vedic 13 Mar-12 Apr)

Precautie
Chiar daca nu esti o fire bolnavicioasa, in zilele ur-
matoare te poti astepta ca o simpla raceala sa te
puna la pamant. Nici nu vei sti ce te-a lovit, intrucat
esti destul de precauta in mod normal si ai grija de
sanatatea ta. Totusi, problema in cauza iti va da
peste cap planurile pentru aceasta saptamana. Trebuie
sa gasesti o solutie prin care sa nu ai nimic de
pierdut, dar care sa iti permita si sa te refaci suficient
de bine pentru a reveni in forta cat mai curand.
Bani Bine
Sanatate Asa si asa
Dragoste Foarte bine
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Bute, făcut KO de Alvarez 

Lucian Bute a fost invins prin KO, sambata dimineata, de
Eleider Alvarez, intr-o lupta disputata in Quebec, la categoria
semigrea.
Pugilistul roman, care peste trei zile va implini 37 de ani, a
rezistat doar pana in runda a 5-a cu Alvarez, care l-a surprins cu
un croseu si l-a trimis, apoi, la podea cu o directa de dreapta.
Boxerul nascut la Pechea, revenit dupa aproape un an de
pauza ca urmare a scandalului de dopaj, a inceput mai bine
lupta si a pus stapanire pe centrul ringului, insa fara sa-l puna
vreun moment in dificultate pe columbian, care a preferat sa
astepte si sa "intepe" prin directa de dreapta.
Dupa patru runde lipsite de lovituri puternice, dar in care Bute
s-a ales, totusi, cu o taietura la nas, scorul era egal, cu cei doi
boxeri castigand cate doua runde, conform specialistului televizunii
canadiene care a transmis lupta.
A venit insa runda a 5-a, una in care Alvarez a iesit, practic, la
lupta si inca din primele secunde a inceput sa loveasca puternic.
Lupta s-a incheiat dupa ce pugilistul columbian, neinvins la pro-
fesionisti, l-a surprins pe Bute cu un croseu, iar apoi l-a trimis in
lumea viselor cu o directa de dreapta.
E cea de-a 4-a infrangere din cariera lui Bute si a doua suferita
prin KO, dupa cea de acum 5 ani, de la Nottingham, in fata lui
Carl Froch, venita tot in runda a 5-a!
O infrangere grea pentru Bute, care ar putea lua in calcul re-
tragerea. Daca nu, conform promoterului sau, Yvon Michel, ar
exista posibilitatea unei revanse cu Jean Pascal, in fata caruia
a pierdut la puncte la inceputul lui 2014.

Leonard Doroftei a reactionat dupa ce Lucian Bute a fost facut
KO de Eleider Alvarez intr-o gala ce a avut loc in Canada.
Fostul campion mondial sustine ca nu se astepta ca Bute sa
piarda, insa marturiseste ca inca are incredere in Lucian.
Totusi, "Mosul" spune ca Bute ar mai putea face un meci sau
doua la nivel ridicat, pentru bani, semn ca nici el nu mai crede
ca fostul sau prieten mai poate obtine vreo centura.
"Din pacate n-am urmarit meciul, dar imi pare extrem de rau de
ce s-a intamplat. Mi-a trimis cineva din Canada cateva secvente
si am vazut un pic. Dar ma asteptam la mai mult. Ma asteptam
la o revenire mult mai spectaculoasa. Eu il stiam pe Bute altfel
boxand. Pe plecare, pe miscare, nu trebuie sa te atinga loviturile.
Dar boxul profesionist iti cere lupta de aproape si el poate a
incercat sa fie mai profesionist si de aceea a fost lovit. Ma
asteptam sa pregateasca meciul asa cum credeam eu. Boxul e
pe pumni! Poate intr-un alt meci ii va merge mai bine. Eu chiar
nu m-am asteptat sa piarda asa, am zis ca va castiga la puncte.

Moroşanu, victorie spectaculoasă
la debutul în Glory: 

L-a făcut KO pe uriaşul Greene  

Catalin Morosanu a avut parte de un debut perfect in circuitul
Glory, el reusind sa castige prima sa lupta prin KO.

Cel supranumit "Moartea din Carpati" l-a invins pe uriasul
american Maurice Greene si spera acum sa continue in aceeasi
nota.
Morosanu a incercat sa suplineasca diferenta de inaltime, ad-
versarul sau masurand peste doi metri, prin agresivitate, iar
acest lucru i-a reusit.
Dupa o prima runda echilibrata, in care romanul a fost activ si
nu si-a lasat adversarul sa fie foarte periculos, in debutul
reprizei secunde lui Morosanu i-a "intrat" o lovitura la figura,
Greene fiind trimis la podea.
Catalin s-a napustit asupra sa, iar arbitrul a oprit lupta.
In aceeasi gala Glory 38, ce a avut loc in Chicago, un alt
roman, Benny Adegbuyi, a obtinut o victorie spectaculoasa.
Benny a trecut greu, dupa o runda suplimentara de departajare,
de Anderson Silva, un brazilian care nu are insa nimic in comun
cu numele urias al sporturilor de contact.
Morosanu si Benny au avut parte de un sprijin important din
sala, aproximativ patru mii de romani fiind prezenti la aceasta
gala.

Fanii au vandalizat din greşeală
autocarul propriei echipe 

O scena desprinsa parca din filmele de comedie a avut loc in
Premier League, fanii unei echipe vandalizand din greseala au-
tocarul detinut de propriul club.
Suporterii celor de la Crystal Palace au recurs la un gest
huliganic duminica dimineata, ei vandalizand autocarul utilizat
de Middlesborough, grupare pe care Palace a intalnit-o acasa
in etapa a 26-a din Premier League.
Cele doua laturi ale autocarului neagra au fost vopsite cu rosu
si albastru, iar cu litere albe s-a scris "Crystal Palace FC".
La cateva ore de la acest incident, s-a aflat ca autocarul este al
clubului Crystal Palace, fiind imprumutat doar celor de la Boro
pentru a-l folosi in timpul deplasarii dintre hotel, stadion si aero-
port.
"Daune de 40 de mii de lire sterline aduse autocarului nostru
crezand ca este al adversarilor. Frumos!", a transmis un oficial
al lui Palace, potrivit The Thelegraph.
Crystal Palace a informat politia locala cu privire la acest act de
vandalism, autoritatile demarand o ancheta.

WTA a anunţat noul clasament 
- ce locuri ocupă sportivele noastre

Asociatia de Tenis Feminin a anuntat, luni dimineata, noul
clasament mondial, in urma rezultatelor inregistrate in turneele
de la Dubai si Budapesta.

In noua ierarhie prezentata de WTA avem o singura schimbare
in top 10. Ucraineanca Elina Svitolina a urcat trei locuri, pana
pe 10, dupa ce s-a impus la Dubai.
Ea o inlocuieste in top 10 pe britanica Johanna Konta, care in
ultima saptamana nu a evoluat.

In ceea ce le priveste pe sportivele noastre, Simona Halep
ramane pe locul 4 si dupa aceasta saptamana.

Irina Begu a coborat insa trei locuri, pana pe 31, in timp ce
Monica Niculescu e in picaj patru pozitii si ajunge pe 43.

Sorana Carstea urca un loc pana pe 66, iar Patricia Tig face un
salt de sapte pozitii pana pe 101. Cealalta reprezentanta a Ro-
maniei din top 150 este Ana Bogdan, pe locul 121.

Cum arata top 10:

1. Serena Williams 7.780 puncte
2. Angelique Kerber 7.405
3. Karolina Pliskova 5.640
4. Simona Halep 5.172
5. Dominika Cibulkova 5.075
6. Aga Radwanska 4.670
7. Garbine Muguruza 4.585
8. Svetlana Kuznetsova 3.915
9. Madison Keys 3.897
10. Elina Svitolna 3.890

* * *
TOATE MECIURILE DE FOTBAL DIN
CAMPIONATUL ŞI CUPA ROMANIEI, 

CUPELE EUROPENE, TOATE MECIURILE
DE TENIS, HANDBAL, ETC POT FI

VIZIONATE LA TV-UL DVS. CONTACTAŢI
GLOBAL CONNECT
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Etapa cu numarul 24 a Ligii 1 a fost una
plina de rezultate neasteptate, lupta
pentru calificarea in play-off fiind mai
incinsa ca niciodata.
Iata rezultatele complete ale rundei:

Vineri:
ASA Targu Mures - FC Voluntari 0-0

Sambata:
FC Viitorul - Poli Timisoara 5-0
Dinamo - CS "U" Craiova 2-1

Duminica:
FC Botosani - Pandurii 3-1
Gaz Metan - Steaua 1-1

Luni:
Concordia Chiajna - Astra 1-3
CSM Poli Iasi - CFR Cluj 1-2

Clasamentul este condus in continuare
de Viitorul, care are cinci puncte in fata
locului secund, ocupat de Steaua.

1. FC Viitorul 51 puncte
2. Steaua 46p
3. CFR Cluj 40p
4. CSU Craiova 40p
5. Gaz Metan Medias 39p
6. Dinamo 38p
----------------------------------------
7. Astra 38p (23 meciuri)
8. FC Botosani 32p
9. FC Voluntari 30p
10. Poli Iasi 26p
11. Chiajna 24p
12. Pandurii Tg.Jiu 19p
13. Poli Timisoara 13p
14. ASA Tg.Mures 11p

Liga 1 de Fotbal: 
Rezultatele complete inregistrate in Liga 1 si clasamentul

Tabloul play-off-ului se decide în ultima etapă.
Astra, CFR Cluj şi Dinamo, cel mai bine plasate.

Toate calculele
A mai rămas de disputat o singură etapă din sezonul regulat al Ligii 1 şi se ştiu doar două echipe
calificate în play-off: liderul Viitorul şi Steaua. Celelalte patru formaţii se vor alege dintre CFR Cluj,
CS U Craiova, Gaz Metan Mediaş, Dinamo şi Astra Giurgiu.

În acest moment, cel mai probabil, meciul decisiv va fi cel dintre CS U Craiova şi Gaz Metan, în
condiţiile în care CFR, Dinamo şi Astra par cel mai bine plasate în cursa pentru un loc în primele
şase.
Deşi este pe poziţia a şaptea, campioana Astra poate urca pe locul 3 în această săptămână. Joi,
giurgiuvenii joacă restanţa cu CSM Poli Iaşi, iar un succes în Moldova i-ar aduce pe elevii lui
Marius Şumudică pe podium înaintea ultimei runde, în care vor întâlni pe teren propriu pe FC
Botoşani.
"Mai avem nevoie doar de trei puncte din două meciuri. Dacă luăm 7 din această serie de trei
jocuri sau chiar 9, ne batem cu şanse mari la Champions League, la primele două locuri", a
declarat Şumudică, la finalul partidei câştigate cu 3-1 la Chiajna, împotriva Concordiei.
Şi dinamoviştii au motive să fie optimişti. Alb-roşiii par să fi ieşit din criză, odată cu venirea lui
Cosmin Contra în locul lui Ioan Andone, obţinând două victorii consecutive, cu FC Botoşani (1-0)
şi CS U Craiova (2-1). Pentru formaţia din Ştefan cel Mare urmează o deplasare uşoară, cel puţin
pe hârtie, la Severin, pentru meciul cu Pandurii, un adversar aflat într-un moment extrem de dificil
din toate punctele de vedere.
Mai mult decât atât, nu este exclus ca partida să se dispute la Bucureşti, din motive care ţin de
faptul că meciurile din ultima etapă în care joacă echipele implicate în lupta pentru play-off să aibă
loc la aceeaşi oră, în nocturnă.
Pentru ca această condiţie să fie îndeplinită, atât Craiova, cât şi Pandurii trebuie să joace acasă
la Severin. Oficialii din Tg. Jiu exclud, însă, să accepte varianta Bucureşti.
"Este exclus să jucăm în București. Dacă nu se va vrea în niciun fel, atunci va trebui Craiova să
schimbe stadionul și noi să jucăm la Severin", a precizat Marian Condescu, la Digi Sport Matinal.
În condiţiile în care CFR Cluj a câştigat dramatic la Iaşi, scor 2-1, şi mai are nevoie de un singur
punct pentru a fi sigură de locul din play-off, duelul dintre Craiova şi Gaz Metan se anunţă unul cu
o încărcătură specială şi cu un caracter cu adevărat decisiv.
Considerând că Dinamo se va impune cu Pandurii, echipei lui Gigi Mulţescu i-ar fi suficient şi un
egal pentru a rămâne deasupra medieşenilor în clasament şi a-şi asigura astfel prezenţa în play-
off. În schimb, medieşenii nu au decât varianta victoriei.
Nu este exclus şi un scenariu în care două sau mai multe echipe să încheie la egalitate de puncte,
caz în care diferenţa va fi făcută de rezultatele directe. Iată cum stau din acest punct de vedere
cele cinci candidate la calificare, înaintea ultimei runde.

Loc 3: CFR Cluj - 40 puncte
1. CFR - Gaz Metan 1-1, Gaz Metan - CFR 1-2
2. CFR - Dinamo 0-0, Dinamo - CFR 0-2
3. CFR - Astra 5-1, Astra - CFR 1-2
4. CFR - CS U Craiova 0-0, CS U Craiova - CFR Cluj 2-1

Loc 4: Craiova - 40 puncte
1. CFR Cluj - CS U Craiova 0-0, CS U Craiova - CFR Cluj 2-1
2. Astra - CS U Craiova 1-2, CS U Craiova - Astra 0-1
3. CS U Craiova - Dinamo 2-1, Dinamo - CS U Craiova 2-1
4. Gaz Metan - CS U Craiova 2-2, returul se joacă în ultima etapă

Loc 5: Gaz Metan - 39 puncte
1. CFR - Gaz Metan 1-1, Gaz Metan - CFR 1-2
2. Dinamo - Gaz Metan 1-1, Gaz Metan - Dinamo 4-0
3. Astra - Gaz Metan 0-2, Gaz Metan - Astra 0-1
4. Gaz Metan - CS U Craiova 2-2, returul se joacă în ultima etapă

Loc 6: Dinamo - 38 puncte
1. Dinamo - Gaz Metan 1-1, Gaz Metan - Dinamo 4-0
2. CFR - Dinamo 0-0, Dinamo - CFR 0-2 
3. Astra - Dinamo 1-4, Dinamo - Astra 2-2
4. CS U Craiova - Dinamo 2-1, Dinamo - CS U Craiova 2-1

Loc 7: Astra - 38 puncte (o restanţă, în deplasare, la CSM Poli Iaşi)
1. Astra - Gaz Metan 0-2, Gaz Metan - Astra 0-1
2. CFR - Astra 5-1, Astra - CFR 1-2
3. Astra - Dinamo 1-4, Dinamo - Astra 2-2
4. Astra - CS U Craiova 1-2, CS U Craiova - Astra 0-1

Becali a demarat negocierile cu Hagi: 
jucătorul de 18 ani e ținta numărul 1 a Stelei 

Florinel Coman, în vârstă de doar 18 ani, este printre cei mai buni tineri jucători ai
României la ora actuală și este deja în vederile lui Gigi Becali.

Florinel Coman i-a demonstrat lui Gheorghe Hagi că este un jucător de valoare și
a marcat de patru ori în actuala ediție a Ligii 1. Fotbalistul de doar 18 ani a intrat
în vizorul Stelei. Tânăra speranță de la Viitorul Constanța reprezintă în acest
moment ținta numărul 1 pentru Gigi Becali, iar finanțatorul Stelei și-l dorește
foarte mult pe jucător la vară, dar rămâne de văzut dacă oferta sa va fi una pe
placul constănțenilor.
Cristian Bivolaru, directorul general al Viitorului a spus că noua vedetă a celor de
la malul mării este dorită la Steaua și că patronul Gigi Becali a discutat în repetate
rânduri că Gică Hagi despre o posibilă mutare a fotbalistului de doar 18 ani.
Florinel Coman, cel mai râvnit tânăr fotbalist al momentului ar putea ajunge la
Steaua, doar în cazul în care va avea șanse reale să joace și să nu fie cedat
ulterior de ”roș-albaștri”, mai consideră Cristian Bivolaru, directorul general al
liderului la zi din Liga 1.
Coman a evoluat și în UEFA Youth League în acest sezon cu Viitorul U19. A
marcat de trei ori în cele patru apariții. Conform site-ului de specialitate
transfermakt.de, jucătorul lui Hagi este cotat la 350.000 de euro. În Liga 1 a
strâns 17 apariții în acest sezon.
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TOP 10 lucruri neștiute 
de pasageri în timpul zborului

The Independent prezintă 10 lucruri mai puțin știute
de către pasageri din timpul zborului

1. Nu poti deschide ușa fizic în timpul zborului. Iar
încercarea te-ar putea încătușa
Deși deschiderea unei uși în timpul zborului este
imposibil de realizat, încercarea îți va aduce numai
necazuri. Așa cum am văzut în incidente anterioare,
pasagerii care încearcă să facă așa ceva în timpul
zborului sunt imobilizați și încătușați la aterizare. În
unele cazuri, piloții pot decide o aterizare de
urgență.

2. Avioanele nu sunt la fel de curate precum arată
Microbiologi au descoperit că mesele-tavă ale
fiecărui pasager nu sunt cele mai igienice suprafețe
din avion. 

Mulți pasageri schimbă deseori scutecele bebe lu -
și lor pe mesele respective, multe nefiind șterse între
zboruri. Mai mult, chiar și cele șterse, sunt șterse
cu o singură lavetă.

3. Poți duce în avion o țigară electronică, însă
avionul nu va decola cu un Samsung Galaxy
Note 7 la bord
Poți aduce la bord țigările electornice, însă nu ai
voie să le utilizezi. În ceea ce privește dizpozitivele
Samsung Galaxy Note 7, ele sunt interzise la bordul
aeronavelor, din cauza problemelor apărute la mai
multe dispozitive care au explodat.

4. Ar trebui să eviți apa
Însoțitorii de zbor au dezvăluit că printre cele mai
ciudate lucruri pe care le-au văzut în timpul
zborurilor, au fost oameni care și-au făcut supă. Ei
au precizat că  liniile de apă nu au fost niciodată
curățate.

5. Însoțitorii de zbor au motvie serioase să vă so-
licite să lăsați ridicate perdelele geamurilor
Acest lucru este foarte important, în cazul situațiilor
de urgență. Însoțitorii de zbor trebuie să verifice
rapid condițiile de afara înainte de a deschide ușa.
Dacă există foc, apă adâncă de exemplu, ușile nu
pot fi deschise. Iar această decizie trebuie luată cât
mai rapid.

6. Nu ai voie să consumi alcool excesiv
Sunt multe persoane care urcă la bord cu mini-sticle
de alcool. Însoțitorii de bord sunt foarte vigilenți în
acest sens. Consumul excesiv de alcool afectează
creierul.

7. Există posibilitatea să stai lângă un pasager de-
cedat
Potrivit însoțitorilor de zbor nimeni nu moare în mod
oficial în avion. În cazul extreme, decesul este con-
statat la aterziare. Cu toate că se întâmplă extrem
de rar, într-un asemenea caz nefericit, pasagerul
decedat este lăsat pe scaunul său.

8. Unii însoțitori de zbor pot utiliza electroșocuri
împotriva pasagerilor 
Există companii care aprobă astfel de cazuri pentru
a stopa actele de violență și perturbărișle. Totuși,
folosirea electroșocurilor se va face doar în cazurile
extreme în care viața pasagerilor și echipajului sunt
puse în pericol sau în cazul în care siguranța zboru-
lui este amenințată.

9. Însoțitorii de zbor sunt plătiți doar pentru orele
de zbor
Spre exemplu, ei nu sunt plătiți pentru îmbarcare și
debarcare. 

10. Serviciul este mai bun dacă stai în partea din
spate a avionului
Cu toate că majoritatea pasagerilor optează pentru
locurile din față, serviciul este mai bun pentru
pasagerii aflați în spatele aeronavei. Însoțitorii de
zbor preferă să lase la final comenzile din față pen-
tru a nu mai aglomera aeronava. Iar de multe ori,
stocul de băutură, perne, periuțe de dinți este limi-
tat. Așadar, sunt prioritizați cei aflați pe locurile din
spatele aeronavei.

MICA PUBLICITATE
• Restaurantul Boon din Sunnyside (43-45,  street) angajează ospătari

cu experiență și bucătari /ajutor de bucătari. Experiența și limba
engleză sunt necesare. Tel.: (347) 531 - 0275

• Doamnă serioasă, în vârstă de 63 de ani, cu domiciliul în Long Island,
NY, ofer servicii de babysitter, menaj sau îngrijire persoane în vârstă.
Prefer ”live in”.  Tel: (516) 776-0420 (Anca)

• Salon în Midtown Manhattan căutăm manichiuristă și cosmeticiană
cu clientelă sau închiriem o cameră; de asemenea închiriem spațiu
pentru hairdresser. Tel.: (212) 757-5729 sau (646) 250-8713

• Începând cu 1 sau 15 decembrie, închiriez unei femei cu venit stabil
o cameră separată, mobilată, cu acces la baie și bucătorie, pe
Queens Blv, aproape de mijloacele de transport. 
Tel.: (347) 242-3725 sau (347) 531-5832; lăsați mesaj.

• Atelier auto specializat în mașini germane, în Queens, angajează
mecanic auto și ajutor. Salariu convenabil. Tel.: (718) 458 - 1100
(Eugen)

• Foarte convenabil: cameră de închiriat în Woodhaven Blv., la 5 minute
de metrou; toate facilitățile incluse, plus internet. 
Tel.: (347) 819 - 7784

• Doamna serioasa, cu experienta, doresc sa lucrez ca baby sitter,
menaj, de preferinta Long Island, NY. Referinte la cerere. Telefon:
(631) 320-6965

• Salon de lux în Manhattan angajează cosmeticiană și manichiuristă
cu experiență. Pentru informații sunați la (212) 581-3343

• Voltage Electric Corp. angajează electrician cu minim doi ani
experiență. Necesar permis de conducere. Salariu convenabil. Tel.:
(347) 323 - 4374

• Închiriez cameră mobilată unei persoane singure, în Ridgewood,
Forest Hills. Preț foarte convenabil. Tel.: (347) 336 - 9446

• Închiriez cameră în Elmhurst (Queens), cu $450 pe lună. 
Tel.: (917) 583 - 2564

• Caut să închiriez cameră mobilată; am 35 de ani, sunt rezident
permanent SUA, cu serviciu stabil; nefumător, nealcoolic. 
Tel.: (347) 216-8339

• Doamnă pensionară care locuiește alternativ în New York și în
București, propune întâlnirea cu alți româno-americani, domni și
doamne care preferă acest mod de viață interesant și stimulant.
Împreună putem merge la specta cole, în excursii sau doar la o cafea
în București sau la New York. Dacă ești independent, curios și dornic
de reminiscențe, ”dac-ai avea cu cine”, sună la 0217713938 sau la
(347)822-5431 (NY). 
E-mail: marlenahorvath@gmail.com

• Angajăm doamnă responsabilă, cu carnet de conducere auto, pentru
menaj și supraveghere 2 copii vârstă școlară. Detalii la telefon 914-
960-0353 sau email getacincu@yahoo.com
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SFATURI UTILE

Top 15 trucuri utile în
gospodărie

1. Guma de mestecat lipită pe covor este dificil de
curățat. Trebuie „ciupită” cu degetele, cu multă răbdare,
cât mai mult din guma lipită. Resturile se pot curața cu
ajutorul unui tampon înmuiat în terebentină, spirt sau
benzină.

2. Marmura pătată de rugină se poate curăța cu un
tampon înmuiat într-o soluție fierbinte dintr-o linguriță
de acid oxalic (se folosește cu prudență, deoarece este
toxic) amestecat cu 1 pahar de apă, după care se spală
cuo soluție de amoniac concentrat (1 linguriță într-un
pahar cu apă).wiping-counter

3. Scrumul de țigară curață perfect petele de pe obiectele
nichelate.

4. Mobila pătată de grăsime se spală cu apă fierbinte,
apoi se acoperă, timp de câteva ore, cu o pastă din
pulbere de magneziu sau talc, îmbibată cu benzină. La
sfârșit, se lustruiește cu o cârpă moale.

5. Petele de grăsime de pe țesăturile de mătase sau
nailon se pot curăța îmbibând locul pătat cu glicerina
după ce se pun de ambele părți ale țesăturii bucăți de
sugativă, mai mari decât suprafața pătată. Sugativa va
absorbi glicerina cu tot cu pata de grăsime. Se repetă
operațiunea pâna când pata va dispărea complet. Abia
atunci se poate spăla țesătura cu apă calduță și deter-
gent.

6. Culorile covoarelor și ale tapiteriilor se înviorează,
dacă se șterg cu o perie înmuiată într-o soluție de apă
cu amoniac (1 lingură de amoniac la 1 litru de apă).

7. Cafeaua se curăță când pata este proaspată doar cu
apa caldă și detergent, iar dacă este mai veche se
tamponează cu glicerină, apoi cu apă caldă, iar la
sfârșit cu apă oxigenată.

8. Petele de ciocolată se scot astfel: se rade stratul su-
perficial de ciocolată, se degresează locul cu benzină
sau un alt solvent, după care se curăță cu peria.

9. Dacă haina preferată s-a pătat cu sucuri naturale de
fructe (cireșe, vișine) sau iarbă se poate curăța astfel:
se spală cu multă apă dacă petele sunt proaspete sau
cu lapte cald, dacă petele sunt mai vechi.

10. Pentru eliminarea petelor de var de pe geamuri se
folosește cu succes apă și oțet.

11. Petele de ruj se îndepărtează cu spirt, apoi se spală
cu săpun.

12. Petele de transpirație de pe cămăși și bluze se pot
scoate cu oțet. Se amestecă 2 litri de apă calduță cu un
păhăruț de oțet și se înmoaie partea murdară a rufei
timp de o ora, după care se spală intreaga haină în
mod obisnuit.

13. Petele de ceai de pe fața de masă se pot îndepărta
cu zeama de lămâie. Se stoarce o lamâie deasupra lor,
se lasă 5 minute să acționeze, apoi se freacă cu un
burete și se clăteste cu apă.

14. Obiectele de sticlă pătate pot fi curățate, dacă sunt
frecate cu un tampon îmbibat într-un amestec din suc
proaspăt de cartofi cu o lingură de oțet. Apoi se clătesc
cu apă fierbinte.

15. Petele de grăsime de pe faința din spatele aragazului
pot fi curățate mai uțor cu un amestec de praf de cretă
cu oțet. După tratare, se limpezește faianța cu apă
fierbinte. Pentru a-și recăpăta strălucirea, se șterge cu
amoniac.

Alimente care combat astenia
de primăvară

Cu toții așteptăm cu nerăbdare căldura, soarele și copacii
înfloriți la fiecare colț de stradă. În sfârșit vine primăvara!
Dar, din păcate, o dată cu primăvara foarte des vin și sur-
menajul psihic, oboseala, durerile de cap, dereglările de
somn. Toate acestea sunt cauzate de lipsa vitaminelor în
organismul nostrum. Pentru a evita aceste probleme și a
ne bucura de venirea anotimpului drag, v-am pregătit o
listă de alimente bogate în vitamine care întăresc bine or-
ganismul și îl pregătesc pentru venirea primăverii.

Spanac
Fiind bogat în fier și acid folic, spanacul îmbunățățește
vederea, iar datorită conținutului bogat de clorofilă se
recomandă persoanelor ce sufera de anemie, oboseală
sau sunt des tensionați. Cel mai bun este consumul sub
forma crudă sau cât mai puțin fiert. Se poate folosi sub
formă de salată, supă cremă sau smoothie.
Sfeclă roșie
Sucul de sfeclă ajută la curățarea și refacerea sângelui,
este tonic și crește rezistența organismului. Este considerat
un stimulent digestiv și hepatic. Conține vitamina B,
potasiu, fier, magneziu și alte minerale importante. Ajută
la eliminarea toxinelor, îmbunătățește sistemul imunitar,
împiedică depunerea colesterolului pe pereții vaselor de
sânge și ajută la scăderea tensiunii arteriale.
Portocale
O portocală pe zi ține depresia și oboseala departe de
tine. Bea în fiecare zi suc natural de portocale. Ar fi bines
ă îș prepare singur la tine acasă, și te vei simți cu mult
mai energic și revigorat. Acest fruct bogat in vitamina C
oxigenează organismul și creierul.
Castravete
Castravetele are o mulțime de calități importante: stimulează
creșterea părului, datorită conținutului ridicat de silicon și
sulf, mai ales atunci când este folosit împreună cu morcovi,
salată verde și spanac sub formă de suc, are proprietăți
curative și detoxifiante. Ajută la scăderea tensiunii arteriale,
conține săruri care împiedică apariția constipației, iar
coaja lor este bogată în fibre, lucru care ajută digestia și
scade colesterolul.
Nuci 
Nucile sunt bogate în acizi grași Omega 3. Acestea nu
numai că sunt grăsimi sănătoase pentru organism, dar și
contracarează oboseala și ameliorează simptomele de
depresie ușoară.
Urzici 
Remineralizează întregul organism și întăresc sistemul
imunitar. Ajută la scăderea zahărului din sânge, au efect
detoxifiant , diuretic și antimicrobian. Cine suferă de
anemie de primăvară, ar trebui să consume cât mai multe
urzici.

Amenajarea locuinței: 
ce stil alegi?

Amenajarea locuinței este un subiect important în viața
de familie. Înainte de selectarea culorilor și pieselor de
mobilier, o familie ar trebui să atragă atenția la stilul casei
sau încăperii. Sfatul meu este să găsiți un sil care vă
place și, de ce nu, vă reprezintă, apoi să vă ghidați după
principiile lui în procesul de alegere a mobilei, culorilor și
obiectelor de decor. În continuare vă prezint câteva stiluri
originale și foarte reușite în care poae fi amenajată o
cameră.

Stilul minimalist
Aglomerarea camerei cu mobilă este una dintre problemele
principale în spațiile mici, în special în apartamentele înguste.
Soluția care vine în rezolvarea acestei dileme este reprezentată
de stilul minimalist. Stilul minimalist sau „spațiul capsulă” este
un stil adaptat deficienței de spațiu, accentul fiind pus pe
elementele esențiale ale unei locuințe.
Principalele caracateristici care definesc stilul minimalist sunt
claritatea liniilor, armonizarea culorilor, suprafețele dure și
mobilierul jos. Acest stil abordează simplitatea și presupune
evitarea folosirii decorațiunilor, lăsând senzația unui spațiu
aerisit și relaxat.
Predominanța formelor geometrice este o altă caracteristică
fundamentală în stilul minimalist, forma lor accentuând contrastul
dintre plin și gol.

Stilul Art Deco
Regăsit în filmele hollywoodiene, stilul art deco este un stil ce
impresionează prin eleganță, rafinament, grandoare, lux și
dramatism.
Persoanele independente și cosmopolite vor aprecia elementele
proprii acestui stil. Acestea se inspiră din mai multe culturi,
printre care egipteană, aztecă, indiană și africană. Piesele de
mobilier sunt prețioase: scaune tapitate cu piele, mobilier din
lemn exotic, vase decorate cu pietre prețioase, obiecte antice,
oglinzi tăiate sub formă de cercuri. Predominant apar contrastele,
geometrizarea formelor, exponatele din materiale rare (lemn
exotic, fildeș, pietre prețioase și candelabre din cristale) și
țesături cu imprimeuri ce dau impresia de încărcătură. Ca
accesorii folosite sunt tablourile cu nuduri de femei, antichități,
statui și sculpturi, ceasuri elegante.

Stilul Vintage
Fiind unul dinre cele mai controversate stiluri, stilul vintage
reusește să se impună și astăzi cu succes. Când vorbim de
stilul vintage trebuie să ne gândim la mobila bunicii sau decorul
specific de după al doilea război mondial. Ceea ce poate fi
numit vintage nu poate fi mai nou de 20 de ani. Este o combinație
pefectă între vechi și nou, o îmbinare a mai multor tipuri de
mobilier și decorațiuni. Pentru a crea un design vintage este
utilizat mobilierul vechi restaurat, este pastrată linia romantică
și elementele decorative care amintesc de perioade istorice ui-
tate.
Stilul vintage nu poate fi confundat cu aspectul de kitch deoarece
acest design utilizează rațional elemente noi și vechi într-o
singură combinație creând o armonie aparte. Culorile dominante
sunt maro, verde, oranj pe un fundal alb sau pe un perete cu
tapet. Piesele de mobilier din lemn masiv sunt complicate și
dau un aspect impetuos zonei în care sunt amplasate.

Stilul Country
Stilul Country îmbracă o diversitate de stiluri interioare în funcție
de zona de inspirație. Astfel, există stilul English Country,
French Country, Country Cottage, Sun Country și Tuscan.
Englsih Country este un stil mai elaborat caracterizat prin
interioare rustice, canapele și perne cu printuri florale de o
maniera mai încărcată. Se folosesc accesoriile antichizate, mo-
bilierul greu, iar ca materiale predominante sunt utilizate lemnul,
pielea și catifeaua.
Șemineele tradiționale sunt cheia acestui decor, precum și
draperiile cu motive florale. English Country rămâne a fi un stil
tradițional perfect pentru creearea unei atmosfere de confort.
Culorile folosite în elaborarea designului în stil englezesc sunt
cele pământii sau tomnatice.
French Country este caracterizat prin sculpturile în lemn dantelate
cu aspect vintage, ceva mai rafinat decât cel englezesc. Dacă
îți plac nuanțele pastelate, poți merge pe varianta Country
Cottage în care se regăsesc aceleași motive florale, dar cu
trăsături mai delicate.
Stilurile Sun Country și Tuscan sunt variante care merg pe un
stil interior inspirat din natură, cu nuanțe predominante de gri.



TONI
caffee concert  și muzică de dans

PETRU  PALADE
muzică de petrecere

1, 3, 4 martie, ora 8 pm
la restaurantul  BOON BY MOLDOVA

43-45 40th street, Sunnyside, NY  • tel. 347 531-0275
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IONELA

pentru prima oară în America,
un tânăr talent de excepție 

al muzicii populare românești, 
o olteancă frumoasă care

a câștigat, doar în câțiva ani,
peste 40 de premii în țară

și în  străinătate.


