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Adevărat!
O TRAGEDIE AMERICANĂ

Un nebun contaminat cu ISIS a vrut să ucidă
20.000 de oameni în Las Vegas
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Un nebun contaminat cu ISIS a vrut să ucidă
20.000 de oameni în Las Vegas

Colectivizarea Europei  miroase a destrămareColectivizarea Europei  miroase a destrămareColectivizarea Europei  miroase a destrămare
În Romanian Journal din 29 iunie 2016, în
articolul ”Colectivizarea Europei în impas”,
am notat succint cauza pentru care
Uniunea Europeană nu va rezista. Formarea
unui ”STAT” din mai multe state, cu identități
diferite și cu discrepanțe vizibile între ele nu
va dăinui. Așa cum gospodăriile colective
formate din unirea bogaților și săracilor s-au
dovedit un eșec, tot așa gruparea țărilor
(regiunilor) diferențiate profund între ele nu
se va menține. Anul trecut, în iunie, a apărut
BREXIT-ul.

Iată că azi, o provincie din Spania, numită
Catalonia, își caută disperată independența
de sub Madrid.
NOTA BENE:  Anul trecut, unii din
Transilvania noastră începuseră a vântura
ideea separării de România. Doamne ferește!

Vasile Bădăluță (pag. 15)
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    Acceptam comenzi din Romania 
               pentru orice produse!
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ULTIMELE ŞTIRI

Cătălina Ponor, retragere
DEFINITIVĂ din activitate 

Ajunsă la 30 de ani,
Cătălina Ponor a decis să
se retragă definitiv din ac-
tivitate.
Cătălina Ponor, cea mai
valoroasă gimnastă a
României în clipa de faţă,
a luat o decizie foarte clară:
se retrage din activitate,
scrie Telekomsport.
Campionatul Mondial de
la Montreal urmează să
fie ultima mare competiţie

la care va fi prezentă. Informaţia retragerii Cătălinei Ponor
a fost confirmată de catre un oficial al Federaţiei Române
de Gim nas tică. Cătălina Ponor a purtat drapelul României
în deschiderea Jocurilor Olimpice de la Rio, din 2016.
Cătalina este con si derata drept una dintre cele mai
valoroase gimnaste ale lumii, ultimul titlu important pe
care l-a cucerit fiind cel de cam pioană europeană la
bârnă, în competiţia organizată la Cluj.

Comisia Europeană a aprobat
investiţii de 252 milioane euro
în extinderea reţelei de metrou

din Bucureşti 
Comisia Europeană a aprobat României investiţii de 251,8
milioane de euro în şase mari proiecte de infrastructură în
extinderea liniei 5 de metrou din Bucureşti.
"Datorită Uniunii Europene, Bucureştiul va dispune de o
reţea de metrou modernă. Acest lucru va avea un impact
pozitiv asupra calităţii aerului din oraş, companiilor locale,
turismului şi, bineînţeles, asupra locuitorilor din cartierele
ce vor fi astfel deservite", a declarat comisarul european
pentru politică regională, Corina Creţu. După ce vor fi ter-
minate lucrările, noua secţiune va lega vestul oraşului de
centru, de la Râul Doamnei la staţia Eroilor, unde se face
conexiunea cu liniile 1 şi 3.
”Ea va avea o lungime de 7km, cu 10 noi staţii şi un depou.
De această secţiune vor beneficia peste 64 de mii de bu cu -
reşteni, care vor realiza deplasarea între cele două puncte
din oraş în mai puţin de un sfert de oră. Finalizarea lucrărilor
e prevăzută pentru luna iunie 2018”, se arată în comunicat.

Omul de afaceri Dorin Cocoş
a fost pus în libertate

Omul de afaceri Dorin Cocoş
a fost eliberat, marţi după-
amiază, de la Penitenciarul
Jilava, după ce Tribunalul Ilfov
a decis eliberarea condiţionată
a acestuia. Cocoş a executat
un an din pedeapsa de doi ani
şi patru luni de închisoare în
dosarul "Microsoft”.
Dorin Cocoş a ieşit din peni-

tenciar în jurul orei 17.00, fiind aşteptat de o maşină. El a
refuzat să răs pun dă întrebărilor jurnaliştilor, limitându-se
doar la a le atrage atenţia să nu se împiedice de cablurile
de la camerele de luat vederi.
Tribunalul Ilfov a decis definitiv, marţi, eliberarea condiţionată
a lui Dorin Cocoş, care a executat un an din pedeapsă.
În 16 august, magistraţii Judecătoriei Sectorului 4 au respins
propunerea de eliberare condiţionată a lui Dorin Cocoş,
con dam nat la doi ani şi patru luni de închisoare în dosarul
"Microsoft”, în care este acuzat că a primit nouă milioane
de euro de la Claudiu Florica şi Dinu Pescariu, pentru ca,
prin intermediul Elenei Udrea, atunci ministru al Dezvoltării
Regionale şi vice pre şedinte PDL, să asigure firmelor
susţinute de Florica încheierea şi derularea contractului de
licenţiere Microsoft cu Ministerul Co municaţiilor. 

Decizia nu a fost definitivă, fiind atacată la Tribunalul Ilfov.
Magistraţii Judecătoriei Sector 4 motivau că omul de
afaceri Dorin Cocoş nu trebuie liberat condiţionat deoarece
condamnatul încă nu are formată o atitudine de respect
faţă de valorile sociale şi ordinea de drept. Conform
motivării instanţei, Dorin Cocoş a participat la 14 programe
educative, incluzând dezbateri, recenzii de carte, spectacole,
concursuri tematice, cercuri de lectură. “Instanţa reţine că
la acest moment nu se impune liberarea condiţionată a
petentului chiar dacă acesta a îndeplinit fracţia prevăzută
de lege deoarece faţă de acesta funcţiile pedepsei nu au
fost realizate impunându-se ca acesta să-şi intensifice
eforturile în ceea ce priveşte formarea unei atitudini de re-
spect faţă de valorile sociale şi ordinea de drept. 
Instanţa consideră că la acest moment petentul nu a
executat o perioadă de timp suficientă din pedeapsă”, se
arată în motivarea instanţei.
În 15 septembrie, Tribunalul Ilfov a decis eliberarea
condiţionată a omului de afaceri Dumitru Nicolae, condamnat
tot la doi ani şi patru luni de închisoare în dosarul "Mi-
crosoft”.
În 3 octombrie 2016, omul de afaceri Dorin Cocoş a fost
găsit vinovat pentru trafic de influenţă şi spălare de bani,
instanţa dispunând în cazul lui confiscarea a 9.000.000
de euro şi 2 ani şi 4 luni închisoare.
În acelaşi dosar, omul de afaceri Nicolae Dumitru a fost
condamnat la 2,4 ani de închisoare pentru trafic de influenţă,
pe deapsa fiind majorată de la 1,6 ani cu suspendare, dis -
pusă iniţial. De asemenea, instanţa a dispus ca acesta să
plătească statului 2.050.000 dolari şi 1.000.000 de euro.
Fostul primar din Piatra Neamţ Gheorghe Ştefan a fost
condamnat la 6 ani de închisoare pentru trafic de influenţă,
instanţa hotărând confiscarea a peste 3.000.000 euro, iar
Gabriel Sandu, fost ministru al Comunicaţiilor şi Societăţii
Informaţionale în perioada decembrie 2008 - septembrie
2010, a fost găsit vinovat de luare de mită şi spălare de
bani, instanţa dispunând în cazul său confiscarea a peste
2.000.000 euro şi o pedeapsă cu închisoarea de 3 ani.
Judecarea dosarului "Microsoft" a început în 24 martie
2015 şi s-a încheiat în octombrie 2016, fiind vizat modul
în care au fost atribuite licenţe Microsoft timp de zece ani.
Potrivit procurorilor, Dorin Cocoş ar fi pretins şi primit
nouă milioane de euro de la Claudiu Florică şi Dinu
Pescariu, pentru ca, prin intermediul Elenei Udrea, atunci
ministru al Dezvoltării Regionale şi vicepreşedinte PDL,
să asigure firmelor susţinute de Florică încheierea şi deru-
larea contractului de licenţiere Microsoft cu Ministerul
Comunicaţiilor.
Procurorii au arătat, în rechizitoriu, că Dorin Cocoş a cerut
17,5 milioane de euro pentru el, Gheorghe Ştefan şi Gabriel
Sandu, pentru a interveni în achiziţionarea dreptului de
utilizare a licen ţe lor Microsoft, din care 15,7 milioane de
euro ar fi ajuns în con tul unor firme controlate de cei trei,
direct sau prin intermediari.

BOMBA NOPȚII în România:
'Laura Codruţa Kovesi va anunţa

că DEMISIONEAZĂ'
Aceasta este bomba nopţii în
România. Se anunţă că şefa
Direcţiei Naţionale Anticorupţie,
Laura Codruţa Kovesi e aproa -
pe de a demisiona. Anunţul a
fost făcut de jurnalistul Sorin
Roşca Stănescu în direct la
România TV, la emisiunea lui
Victor Ciutacu.
"Laura Codruţa Kovesi va
anunţa în această săptămână

că demisionează. Cred că Procurorului General îi va
înainta această demisie. Klaus Iohannis a spus că e
mulţumit de DNA, nu de Kovesi. Sursa mea mi-a spus
asta, dar nu mi-a spus prea mult. E cu demisia pe masă.
Pe filieră germană mi-a venit această informaţie. Ştiu cu
certitudine că îşi va da demisia foarte repede", a spus
Stănescu.

Cel mai puternic leu din 
ultima lună şi jumătate: 

Moneda națională a câștigat
teren în fața euro și a dolarului 

MEuro scade, dar rămâne la 4,58 lei. Ieri a coborât pentru
prima dată la 4,58 lei la cursul BNR, după 25 de şedinţe
consecutive la 4,59 lei. Dolarul rămâne la 3,90 lei, aproape
de cursul de ieri anunţat de BNR.
Cursul de schimb afişat de Banca Naţională a României
(BNR) în data de 3 octombrie 2017.
Dolarul australian AUD 3,0498
Leva bulgărească BGN 2,3448
Dolarul canadian CAD 3,1174
Francul elveţian CHF 4,0030
Coroana cehă CZK 0,1768
Coroana daneză DKK 0,6162
Lira egipteană EGP 0,2210
Euro EUR 4,5860
Lira sterlină GBP 5,1729
100 Forinţi maghiari HUF 1,4717
100 Yeni japonezi JPY 3,4550
Leul moldovenesc MDL 0,2218
Coroana norvegiană NOK 0,4876
Zlotul polonez PLN 1,0635
Rubla rusească RUB 0,0673
Coroana suedeză SEK 0,4791
Lira turcească TRY 1,0889
Dolarul american USD 3,9050
Randul sud-african ZAR 0,2855
Realul brazilian BRL 1,2378
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,5869
Rupia indiană INR 0,0596
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3413
Peso-ul mexican MXN 0,2136
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,7993
Dinarul sârbesc RSD 0,0385
Hryvna ucraineană UAH 0,1462
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,0631
Kuna croată HRK 0,6117
Bahtul thailandez THB 0,1168
Gramul de aur XAU 159,5661
DST XDR 5,5011

Viktor Orban, solicitare
neașteptată către România: 
'Cei care vor coopera cu noi 

vor avea de câştigat' 
La ceremonia organizată
în Biserica Reformată
Oraşul Nou din Oradea,
Viktor Orban a afirmat că
întărirea naţiunii maghiare
contribuie la prosperitatea
altor popoare din Bazinul
Carpatic.

Suntem dispuşi să colaborăm, iar popoarele din Bazinul
Carpatic care colaborează cu maghiarii au de câştigat, a
declarat luni premierul ungar Viktor Orban, în discursul
rostit cu ocazia deschiderii anului universitar al Universităţii
Creştine Partium, transmite agenția maghiară MTI.
La ceremonia organizată în Biserica Reformată Oraşul
Nou din Oradea, Viktor Orban a afirmat că întărirea naţiunii
maghiare contribuie la prosperitatea altor popoare din
Bazinul Carpatic.
"Suntem gata să colaborăm, iar cei care vor coopera cu
noi vor avea de câştigat, chiar au câştigat deja. (...)
Slovenii, slovacii, sârbii şi maghiarii se dezvoltă sprijinin-
du-se reciproc. Sper că şi România va alege această
cale" – a subliniat premierul Ungariei. Viktor Orban a
adăugat că aceasta este o consecinţă a faptului că "am
reuşit să facem din Ungaria un stat european puternic şi
respectat".
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Catalunia din Ținutul Secuiesc
În contextul luptei pentru independența Cataluniei,
analistul politic Bogdan Chirieac vorbește, într-un editorial
pentru DC News, despre axa Berlin-Budapesta-Moscova.
Acesta a spus că 2018 va fi un an greu pentru România,
în fața ofensivei directe ungaro-ruse, a naivității americane
privind situația din regiune, a mișcărilor secesioniste din
UE, dar și a slăbiciunii incredibile a administrației din
România. Bogdan Chirieac a mai zis că este imposibil ca
Viktor Orbán să nu profite anul viitor de situația din
România: cel mai probabil vom avea un referendum fie
privind autonomia teritorială, fie chiar independența pentru
așa-numitul Ținut Secuiesc.

Iată editorialul lui Bogdan Chirieac:
În timp ce televiziunile din toată Europa transmiteau luptele
dintre poliția spaniolă și votanții catalani, la Cluj-Napoca,
premierul Ungariei, Viktor Orbán, declara ritos: "Viitorul
sună în limba maghiară".
Probabil că, și la această oră, vă preocupă ce se întâmplă
în Spania: autoritățile de la Barcelona consideră că
referendumul a avut loc și că 90% dintre catalani au
hotărât independența. Premierul spaniol, Mariano Rajoy,
spune că nu a avut loc niciun referendum și mulțumește
poliției, forțelor de ordine și Uniunii Europene. În Catalunia,
s-a convocat, deja, grevă generală. Alte zone separatiste
din Europa exultă. 
Nu voi face aici nicio analiză pro și contra privind Spania,
Catalunia sau  Uniunea Europeană. Important mi se pare
însă că focul din marginea de Vest a Europei poate aprinde
Estul, adică România. Scânteia și combustibilul pot fi
livrate insidios de Budapesta. Momentul ar fi admirabil
ales. La anul ar trebui să sărbătorim, toţi cetățenii români,
100 de ani de la Marea Unire. Liderii UDMR au anunțat
deja, în numele minorității maghiare, că vor ține doliu.
Budapesta însă nu va sta în post și rugăciune, ci va
acționa. Guvernul maghiar a alocat deja 100 milioane de
euro Comisiei Trianon, care va împânzi Occidentul, anul
viitor, cu versiunea proprie privind Marea Unire din
România. Condițiile nu au fost niciodată mai bune.
La Bruxelles, Bucureștiul este considerat mai degrabă
copilul problemă al clasei: nu e prea deștept, e corigent
cam la toate materiile, dar cel puțin nu face gălăgie, nu
comentează la cursuri și, în niciun caz, nu vorbește urât
cu profesorii. Asta nu-i împiedică pe profesorii de la
catedră, care pot fi câteodată în realitate simpli suplinitori,
chiar  funcționari de rang VI ai Comisiei, să-și verse nervii
asupra României. Niciodată țara nu a fost mai slabă. Toate
centrele de putere, centrale și locale, au fost anihilate în
numele luptei anticorupție și asta fie că vorbim despre
politic, administrație, economie, mediu de afaceri, mediu
universitar, sistem medicalși chiar magistrați. În exterior,
se vorbește adesea că ștafeta “culpabilizați România”,
dusă la extrem în numele luptei anticorupție, a fost preluată
de la Statele Unite de către Germania. La față răsună însă,
în continuare, mesajul intransigent al Excelentei Sale
ambasadorul Hans Klemm. Pe scurt, în România lucrurile
merg bine și nu există nici abuzuri și nici încălcări ale
drepturilor omului de către Justiție. 

Privind în viitor veți spune că nu are importanţă dacă făclia
Luptei o va duce Germania în locul SUA. Aparent așa stau
lucrurile, doar că, aceleași voci, bine documentare din
statisticile existente pe net privind relațiile economice dintre
Germania și Rusia, spun că Moscova este direct interesată
de ce se întâmplă în România. Pe scurt, în spatele nemților
se ițesc rușii. Rușii care sunt prieteni de excepție nu doar
cu fostul cancelar german Gerhard Schröder, acum
președinte CA al Roseneft, ci și cu Viktor Orbán, premier
deasupra vremurilor al Ungariei și al maghiarilor de
pretutindeni.
2018 va fi un an greu pentru România, în fața ofensivei
directe ungaro-ruse, a naivității americane privind situația
din regiune, a mișcărilor secesioniste din UE, dar și a
slăbiciunii incredibile a administrației din România.
Chiar dacă referendumul din Catalunia nu va avea urmări,
este imposibil ca Viktor Orbán să nu profite anul viitor de
situația din România: cel mai probabil vom avea un
referendum fie privind autonomia teritorială, fie chiar
independența pentru așa-numitul Ținut Secuiesc. Există
așa ceva? Științific nu. În planul imaginii, da. Sintagma
Ținut Secuiesc se construiește de aproape un deceniu și,
ușor-ușor, i s-a adăugat chiar steag, imn și reprezentanţă
la Bruxelles – illegal, conform scriptelor internaționale, dar
există.
O dată bună pentru referendum ar putea fi 15 martie, Ziua
Maghiarilor de Pretutindeni. Statul naţional unitar român
este literă în Constituție. Cine ia în seamă însă Constituția
României? Curtea Constituțională este sesizată zilnic cu
încălcări ale legii fundamentale săvârșite de instituții și
organe fundamentale ale statului român.
Se mizează pe sprijinul partenerului strategic al țării
noastre -America. Nu știu cât ar percepe Ambasada
diferența dintre stat unitar și stat unitar în centrul căruia se
află o mică regiune cu autonomie teritorială pe criterii
etnice. În definitiv, dacă în vremea URSS exact pe acel
teritoriu a existat Regiunea Autonoma Maghiara, de ce nu
ar exista acum, în vremea capitalismului liberal, și un ținut
autonom secuiesc.
Singurul atu evident al României, inclusiv pentru cei
dezamăgiți de prestația președintelui Iohannis, este chiar
președintele Iohannis. Printr-o întâmplare istorică, românii
au dovedit lumii, alegând președinte un etnic german, că
respectă minoritățile și că drepturile acestora sunt
încălcate exact în același mod în care sunt încălcate și
drepturile românilor. Aici nu există discriminare, etnicitatea
președintelui mai este un atu și în altă direcție. Îmi aduc
aminte, cu amărăciune, cum în anii 90 războiul din fosta
Iugoslavie a izbucnit după ce Germania lui Helmut Kohl a
recunoscut unilateral, în Europa, independența Croației.
Mă gândesc că dacă d-na Merkel ar recunoaște Ținutul
Secuiesc independent ar trebui să poarte întâi o
convorbire, fără translator, cu Klaus Iohannis.
Președintele singur, altminteri puțin comunicativ în plan
internațional, chiar animat fiind de cel mai înalt devotament
față de România, nu poate face minuni. Șingura șansă ar
fi ca împreună cu toate partidele politice responsabile să
se vorbească și mai ales să se acționeze pe o singură
voce în direcția contracarării secesiunii în România.
Președinte, Guvern, Parlament, cooptându-i aici inclusiv
pe reprezentanții UDMR, ar putea contracara un joc pe
seama României unde, până la urma, Viktor Orbán nu este
mai mult decât un pion.
Dacă falsa problemă a autonomiei teritoriale a maghiarilor
din România va fi pusă pe tapetul Europei, lucrurile vor
merge într-o direcție greșită pentru țara noastră și pentru
toți locuitorii ei. Dacă resursele uriașe alocate de Organe
pentru a alimenta gherila politică din România ar fi utilizate
pentru apărarea integrității teritoriale, lucrul acesta nu se
va întâmpla. În situația actuală din România este tot mai
greu de crezut că ne vom putea opune noii axe Berlin-
Budapesta-Moscova.
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PE SCURT,PE SCURT,
ULTIMELE ȘTIRIULTIMELE ȘTIRI

adunate şi prelucrate

de Vasile Bădăluţă

* La infrastructura rutieră (șosele) România este pe
locul 120, după Uganda, Mali, Bangladeș ș.a. Iată
o altă mare rușine cu urmări grave. Asta frânează
și investițiile străine.

* În Constanța, în urma ciocnirii unui autoturism cu un
autobuz au murit 3 persoane și au fost rănite 14.

* În Parlamentul Germaniei a intrat un partid extrem-
ist. Asta e o mare problemă având în vedere istoria
naționalismului extrem din  această țară.

* În România sunt 30.000 de firme cu investiții străine.
Olanda ocupă locul întâi, deși această țară s-a opus
de multe ori la promovarea țării noastre, inclusiv la
intrarea în Schengen.

* ”Lupoaica lui Traian” din fața Muzeului de Istorie din
București a rămas fără coadă fiindcă cineva van-
dalizase statuia. Administrația Monumentelor și Pat-
rimoniului Turistic a inițiat un regim de urgență
pentru reîntregirea bietei  statui, adică să i se pună
o nouă…coadă.

*Duminică seara, la Las Vegas, în fața unui hotel unde
avea loc un festival muzical, un om a început să
tragă cu arma și a ucis 58 de oameni. Alți peste 500
au fost răniți, printre care și un român. Criminalul s-
a sinucis în camera de hotel. Acesta a fost cel mai
sângeros atac individual cu o armă de foc din istoria
SUA. 

* Donald Trump a declarat că impune noi sancțiuni
Coreei de Nord care, prin președintele ei, susține
că sancțiunile internaționale amenință supra vie țu i -
rea ”copiilor țării”.

* Fostul primar al orașului Piatra Neamț, Gheorghe
Ștefan, condamnat la 4 ani de închisoare în dosarul
Microsoft, a fost eliberat pe cauțiune după doar un
an petrecut după gratii.

* Următoarea sesiune a Comisiei ruso-române care
să decidă asupra soartei tezaurului țării noastre,
aflat în Rusia, ar urma să aibă loc spre sfârșitul
acestui an, la Moscova.

* Au trecut mai bine de 3 ani de la accidentul pe care
campionul Michael Schumacher l-a suferit la schi,
dar starea sa este în continuare gravă. Fostul
sportiv este în comă și doctorii spun că șansele de
recuperare sunt extrem de scăzute.

* Un submarin al flotei ruse a lansat rachete spre
poziții teroriste din Siria. Avioane militare israeliene
au efectuat un atac în apropierea orașului Damasc.

* Klaus Iohannis își contramandase vizita pe care a
avea programată în Ucraina după ce Rada
Supremă a interzis, prin lege, accesul românilor (și
al altor minorități) la educația în limba maternă.

* Un elev din clasa a II-a (8 ani) de la Școala
Gimnazială Putineiu (jud. Teleorman) a murit subit
la ora de sport, deși nu avea probleme medicale.

* Întrebat dacă are cu ce ”să-l dea în gât” pe Liviu
Dragnea, Victor Ponta a zis: ”Și el cu mine, și eu.
Am stat împreună cinci ani...”.

* SUA au trimis bombardiere în apropierea Coreei de
Nord, într-o demonstrație de forță. China a adoptat
sancțiuni contra Coreei de Nord.

* J.C.Penney, cea mai mare companie de magazine
din SUA, a închis 40 de magazine în anul trecut și
continuă să închidă sute de magazine din cauza
faptului că acestea nu mai aduc profitul dorit.

* În cursul amplelor proteste contra măsurilor drastice
ale guvernului privind reglementările de pe piața
muncii, proteste la care participă un număr foarte
mare de oameni, Jean-Luc Melenchen, liderul par-
tidului de extremă dreapta din Franța, l-a criticat dur
pe președintele Franței, Emmanuel Macron, și l-a
avertizat că riscă să fie înlăturat de la putere.

* În Constanța, un copil de doi ani a murit, fiind strivit
de un microbuz condus de un adolescent de 17 ani.

* Angajații de la Metrorex au anunțat că sunt pregătiți
să intre în grevă generală dacă Guvernul nu va ține
cont de doleanțele lor salariale îndreptățite.

* Dintre toate țările din estul Europei,  doar România
a deschis larg porțile pentru refugiați. Iată statistica:
Bulgaria – 50, Austria – 16, Cehia – 12, România –
730!

* Specialiștii au declarat că, în cazul unui cutremur
mai mare, Lacul Morii (Ciurel) ar putea ”îneca”
Bucureștiul cu apă care ar acoperi câțiva kilometri
buni.

* Speriată de numărul mare de români (mai albi și
mai...bronzați) care-i  invadează teritoriul, Marea
Britanie ia în calcul ca, după retragerea din Uniunea
Europeană, în 2019, să reintroducă vizele pentru
români.

* Cleopatra Stratan care, cu aproximativ 10 ani în
urmă cucerise inimile românilor cu melodia ”Ghiță”,
este acum o domnișoară de 15 ani, frumoasă și mai
înaltă decât tatăl ei, Pavel Stratan.

* O mamă (Erin Macke, 30 ani) din statul Iowa a ple-
cat în vacanță în Europa (Germania) și i-a lăsat
acasă, singuri, pe cei patru copii ai ei (12 ani-
gemeni, 6 ani și 7 ani). Copiii, înfometați și murdari,
au fost luați spre îngrijire de autoritățile din dome-
niu.

* Cu prilejul vizitei lui Donad Trump la Vatican, Papa
Francis a spus, printre altele: ”Știrile false contribuie
la generarea și polarizarea unor opinii puternice,
ceea ce nu e bine deloc”. Pe această temă, Papa
scrie un document și subliniază toxicitatea unor știri
false. Credem că aluzia este îndreptată spre canalul
CNN care difuzează știri false.

* Ministrul Energiei, Toma Petcu, a făcut declarații
șocante: ”N-am carnet, nu sunt șofer, nu alimentez
și nu cunosc prețurile”. Cu așa miniștri, așa rezul-
tate!

* Hillary Clinton a ținut un discurs despre sărăcie
îmbrăcată într-un sacou Armani în valoare de
12.500 dolari. Păi așa să tot ții discursuri. Oare vei
fi crezut?

* Pentru suma de 1,5 milioane euro, biroul de avocați
”Popa & Asociații” din Chișinău îl va reprezenta pe
fostul ministru moldovean Vladimir Filat într-un
dosar penal.

* Radu Banciu a informat telespectatorii B1 că o fe-
meie în vârstă a fost condamnată la 4 ani în-
chisoarepentru că a dat mită o găină și 1.000 lei.
Pe când condamnarea marilor și adevăraților hoți
din țară?

* În cererea de divorț de a doua soție, Gică Hagi s-a
plâns de faptul că Marilena (soția) a întârziat cu
pâinea la masă și i-a pus miere în cafea, în loc de
zahăr. Astea zic și eu motive de divorț...

* Tăriceanu, președintele Senatului, a dat o explicație
care sfidează logica: ”Eu nu am văzut nicio scum-
pire la carburant. Sunt creșteri de prețuri.” Este ev-
ident că senatorul nu mai știe sensul cuvintelor.

LA ORA DE UMOR
Într-un magazin cu vânzare de haine.
- Bună ziua. Aveți pantaloni de camuflaj?
- Avem, știu că avem, dar nu-i găsesc.

***
- Când cer băieții mâna fetelor?
- Când s-au săturat de a lor.

***
Un vânător e întrebat: 
- Ce calități îi trebuie unuia care vânează lei?
- Trei lucruri: ochi buni, mână sigură și voce tare.
- Voce tare? Pentru ce?
- Să fie auzit dacă stă în vârful copacului și strigă

după ajutor.

VORBE ÎNȚELEPTE
Viața este simplă, doar noi, oamenii, insistăm mereu

să o facem complicată. 
(Confucius)

***
Dragostea pe care spui că o poți măsura este în-

totdeauna foarte săracă.
(William Shakespeare)

***
Stejarul crește numai unde-i pământul bun, buruie-
nile cresc pretutindeni. 
(Mihai Eminescu)

***
Spune întotdeauna adevărul și atunci nu va trebuie
să ții minte nimic. 
(Mark Twain)
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BOMBĂ la Washington: 
George Maior ar face lobby 

pentru DECAPITAREA lui Liviu Dragnea 
Interesante jocuri se petrec în această perioadă, în pregătirea
anului electoral 2019. Jurnalistul Cătălin Tache scrie în Național
că ambasadorul României în SUA, George Maior, ar fi avut o
întâlnire la Departamentul de Justiție din SUA, în care a
recomandat arestarea lui Liviu Dragnea. Maior ar fi propus
acest scenariu drept cea mai bună soluție pentru România, la
acest moment.

La Bucuresti s-a aflat cu
viteza fulgerului ca George
Maior s-ar fi pronuntat, nici
mai mult nici mai putin ca
„solutia cea mai buna ar fi
un atac din flanc”, in timp ce
se vorbea de posibilitatea
retinerii lui Liviu Dragnea!
Sau macar de o „propunere”
in acest sens venita din partea
DOJ-ului american, ceea ce
ar putea realimenta „focul”
care sa „parjoleasca” situatia
politica stabila din Romania

si sa duca la caderea Guvernului.
Legaturile excelente dintre Ambasadorul Romaniei la Washington
si tabara democrata americana nu mai reprezinta un secret
pentru nimeni, dovada fiind si cina cea de taina luata de Maior
alaturi de Hillary Clinton si recent dezvaluita de „National”. De
asemenea, nici faptul ca „surubul” se strange la Liviu Dragnea
nu mai poate suprinde pe cineva, in ciuda „gurii de oxigen”
luata de liderul PSD dupa ultimele rasturnari de situatie a
dosarelor pe care le are in Justitie. De altfel, cam acesta ar fi
contextul in care la Bucuresti a parvenit stirea despre o cerere
de-a dreptul halucinanta care ar fi avut loc la Washington, chiar
daca aceasta ar fi fost mascata sub paravanul exprimarii unei
opinii personale cu privire la „cea mai buna solutie” pentru
apararea statului de drept. Si chiar daca stirea i-a pus pe jar pe
initiatii sistemului care au primit „cabliograma” de peste Ocean,
apele s-au mai linistit dupa cateva ore. Cand s-a aflat si ca
reprezentantii DOJ care ar fi fost implicati in aceste discutii
neoficiale ar apartine strict „ramasitelor” democrate ramase
prin Departamentul Justitiei. Si despre care se spune ca nu ar
mai avea puterea absoluta din anii trecut.

Dar fie si asa, daca intr-adevar un personaj de calibru greu
precum George Maior s-ar fi decis sa scoata, la vedere, „cutitul
din teaca”, inseamna ca deja se pregateste trecerea la „next
level” in jocurile operationale derulate pentru asigurarea sprijinului
american in vederea controlului politic asupra tarii noastre. Una
in care alegerile prezidentiale nu mai sunt chiar atat de indepartate
pe cat le pare unora… Si tocmai de aceea, in orice ecuatie si
deschidere a unui nou front in batalia politica nu trebuie neglijata
sub nicio forma si pozitia lui Klaus Iohannis, cel care, la ce
„culoar” are cel putin in momentul de fata, ar defila in 2019 in
cursa pentru Cotroceni! Asta daca nu s-ar trece la o campanie
agresiva, in care nu s-ar simti chiar confortabil.

INCREDIBIL! Întors în ţară 
după 16 ani, un ieşean s-a trezit
cu 86 de cavouri pe terenul său!
Situaţie revoltătoare în comuna Ruginoasa, din judeţul Iaşi. Doi
soţi care s-au întors de la muncă din Italia au găsit pe proprietatea
lor peste 80 de cavouri. Nu le-a venit să creadă ochilor când au
văzut grozăvia şi au mers direct la preot să-i ceară socoteală,
însă acesta a ridicat din umeri. Preotul susţine că terenul a fost
vândut de proprietar în urmă cu caţiva ani. Ciudat este însă că
documentul în baza căruia s-a făcut vânzarea nu mai există.

„Este bucata mea moştenită
de la părinţii mei. Au făcut
aici peste 80 de cavouri pe
pământul meu, nu pe pămân -
tul bisericii. Nu am fost de
acord, nu am vândut şi nimeni
nu m-a întrebat nimic”, a de-
clarat Neculai Zegan, propri-
etarul terenului de 1100 metri
pătraţi de lângă cimitirul din
Ruginoasa.
“Nu-mi vine să cred, nu am
cuvinte. O să mergem în in -
stan ţă, dar trebuie să ne jude -
căm cu fiecare proprietar de
mor mânt”, a spus Nico leta
Zugun, soţia proprietarului.

Nedumeriţi şi revoltaţi, oamenii au mers să discute cu preotul.
Acesta le-ar fi spus că trebuie să fie alături de comunitate şi, cu
alte cuvinte, să doneze terenul. Dar, cei doi soţi, care au
prezentat toate actele de proprietate asupra terenului lăsat

moştenire de tatăl bărbatului, i-au propus preotului un preţ de
vânzare-cumpărare de 15.000 de euro. Parohul nici nu a vrut
însă să audă de aşa ceva.
„Am fost să vorbesc cu preotul şi mi-a zis că nu am conştiinţă.
Cu alte cuvinte, să donez pământul. Eu nu mai donez nimic
bisericii. Au donat bunicii mei două hectare de teren. Le-am
propus să cumpere terenul cu 15.000 de euro, dar nici nu au
vrut să audă”.

Şi familiile celor îngropaşi pe acest teren s-au curcit la aflarea
poveştii. Nu le-a venit să creadă ce le aud urechile.
„Eu am 90 de ani, soţia mea a murit acum doi ani. Ce să fac cu
ea? Unde să o duc? La el în ogradă? Nu e normal să se tre zeas -
că după atăţia ani şi să ceară aşa ceva”, a spus supărat, Ion
Moisuc, care o are pe soţie înmormântată pe terenul cu pricina.
De cealaltă parte, preotul susţine că totul s-a făcut cu ştirea
proprietarilor. În 2003, spune acesta, s-ar fi încheiat un acord
de mână prin care unicul moştenitor al terenului era de acord
să renunţe la pământ pentru 400 de lei.
Acordul dintre cele două părţi nu a fost însă niciodată legalizat
de către un notar, iar între timp a dispărut.
“În anul 2003 a venit să ne vândă o parcelă de teren pentru
cimitir. I-am oferit cât a cerut, 4 milioane în banii de atunci, 400
de lei acum. Am făcut un proces verbal, pentru că el nu era
moştenitor direct atunci. Nu am mai fost la notar, s-a făcut doar
un act de mână pentru că atunci nu era dezbătută moştenirea.
Din 2003 nu a mai dat niciun semn. Actul nu mai există, nu se
ştie ce s-a întâmplat cu el”, a declarat preotul Andrei Pavel.
Proprietarul terenului este acum decis să dea în judecată
biserica pentru cele întâmplate. În acest caz şi reprezentanţii
Mitropoliei au deschis o anchetă pentru a afla de ce preotul nu
a legalizat documentul încheiat între cele două părţi.
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Cel puţin 59 de morţi şi 527 de
răniţi în atacul armat în masă

de la Las Vegas

Cel puţin 59 de persoane au fost ucise, iar alte peste 500 au fost
rănite în atacul armat în masă de la Las Vegas, a anunţat luni,
într-o conferinţă de presă, şeriful Joe Lombardo, care l-a identificat
pe presupusul autor ca fiind Stephen Paddock, în vârstă de 64
de ani, originar din Las Vegas, relatează The Associated Press.
Atacul de duminică din Las Vegas a devenit, astfel, cel mai
sângeros atac în masă din istoria modernă a Statelor Unite,
scrie AP.
Şeriful comitatului Clark, Joseph Lombardo, a anunţat că peste
200 de persoane au fost rănite în atacul de duminică, la festivalul
de muzică country Route 91 Harvest.
Autorităţile l-au identificat pe presupusul autor al atacului ca fiind
Stephen Paddock, un rezident din las Vegas.
Lombardo a precizat că ofiţeri l-au înfruntat pe Paddock la etajul
32 al hotelului cazinou Mandalay Bay, situat peste drum de con-
cert.
Paddock a fost ucis.
Autorităţile au anunţat de asemenea că au localizat-o pe Marilou
Danley, în vârstă de 62 de ani, care era căutată ca ”persoană de
interes” în acest incident.
Atacatorul s-ar fi cazat la hotel ca oaspete.
Un ofiţer aflat în timpul serviciului se află în stare gravă, iar altul
a fost rănit în acest atac.
Doi ofiţeri care erau în afara programului au fost ucişi, a anunţat
Lombardo.
Mai mulţi ofiţeri din California asistau la acest festival în aer liber,
duminică, atunci când atacatorul a deschis focul.
Un ofiţer din cadrul Poliţiei din Bakersfield Police, care a fost
împuşcat, a fost condus la spital cu răni care nu-i pun viaţa în
pericol.
Autorităţile nu au dezvăluit identitatea vreuneia dintre victime.
Şeriful a declarat că el crede că autorul atacului este un ”lup sin-
guratic” şi a anunţat că poliţtii îl caută pe colegul de cameră al
presupusului autor al masacrului ce pe o ”persoană de interes”.
Cântăreţul de country Jason Aldean a anunţat pe reţele de so-
cializare că el şi echipa sa se află în siguranţă, după atac.
Aldean se afla în toiul concertului în momentul în care a început
să plouă cu gloanţe asupra spectatorilor.
El a făcut aceste anunţuri pe Instagram, în postări în care a
denunţat atacul ca ”întrecând oribilul”.

Un român se află printre răniţii
atacului armat din Las Vegas.

Un român se află printre persoanele
rănite în urma atacului armat din
Las Vegas care a avut loc în timpul
unui festival de muzică country.
Mama românului rănit în atacul
din Las Vegas spune marţi, într-o
postare pe Facebook, că fiul său
a trecut prin momente critice după
operaţie şi că va mai dura până
va putea respira singur. Femeia
scrie că fiul său a trecut prin câteva
momente dificile după operaţie,
dar le-a depăşit.
"Încercarea de a-l deconecta de
la aparatele care îl ajută să respire

nu a fost tocmai promiţătoare şi va trebui să rămână conectat
până mâine", spune mama tânărului.
Ea mai povesteşte că fiul său a început să plângă şi a putut
forma o inimă cu mâinile atunci când i-a arătat postările. "Sprijinul
şi rugăciunile voastre înseamnă enorm pentur mine şi pentru el.
Vă mulţumesc foarte mult", încheie femeia.
Tatăl tânărului a explicat ulterior că un glonţ i-a intrat acestuia în
plămânul stâng, dar a coborât şi i-a afectat apoi şi plămânul
drept.

Potrivit informaţiilor de pe pagina sa de Facebook, mama
tânărului lucrează în acelaşi hotel în care a fost cazat şi autorul
atacului, Stephen Paddock, în vârstă de 64 de ani.

*   *   **   *   *
Un nou bilanţ al victimelor atacului armat din Las
Vegas indică 59 de morţi şi 527 de răniţi, conform
anununţului Poliţiei, care a găsit încă 18 arme la
locuinţa atacatorului.

*   *   **   *   *
”O SĂ MURIȚI DRACULUI TOȚI”

a urlat o femeie înainte de concert
O tânără în vârstă de 21 de ani care-și petrecea ziua de
naștere la concertul din Las Vegas unde a avut loc atentatul
dezvăluie un moment controversat. 

Brianna Hendricks, în vârstă
de 21 de ani, a afirmat: ”Era
o doamnă care a venit în
spatele nostru la concert,
trăgând de părul spectatorilor,
purtându-se ca o nebună și
ne-a spus că o să murim
dracului toți. A spus că suntem
înconjurați și că o să murim
toți. Era hispanică, în jur de
1,65 metri înălțime, cu părul
brunet. A fost ca și cum ea
ar fi știut ce urma să se în-

tâmple, ea și cu prietenul ei, care era de asemenea hispanic.
Femeia spunea că iubitul ei nu putea să respire în timp ce
ieșeau din mulțime. Se pare că ori ne avertiza, ori era parte din
complot și ne spunea asta pentru că știa că urma să murim. A
fost atât de înspăimântător”. 

Cine era Stephen Paddock, 
autorul al celui mai sângeros

atac armat din istoria SUA
Ultima dată când Eric Paddock a auzit de fratele său a fost
când Stephen Paddock i-a trimis un mesaj pentru a afla ce face
şi cum se simte mama lor în vârstă de 90 de ani.
Era la mjlocul lunii septembrie, iar uraganul Irma lăsase fără
curent electric Orlando, Florida, zona în care trăia mama lor.
Stephen Paddock, care locuia în Nevada, a sunat pentu a afla
despre starea mamei sale, pentru a verifica dacă este bine. Mai
târziu, i-a trimis un cadru ortopedic, pentru a o ajuta să se
deplaseze mai uşor, spune Eric Paddock.

La două săptămâni după
acest gest, Stephen Paddock,
64 de ani, avea să producă
cel mai sângeros atac din
istoria SUA, în timpul unui
festival de muzică country,
în Las Vegas, scrie CNN. A
ucis 59 de oameni şi a rănit
527.
Nimic nu prea se potriveşte
cu imaginea descrisă de
fratele său şi a celor care l-
au cunoscut. Un jucător de

poker, investitor în imobiliare, fără nicio afilire politică sau
religioasă, din ceea ce ştiu eu, spune fratele acestuia.
Pentru Eric,Stephen era doar un tip normal. Nu avea copii, în
ciuda numeroaselor relaţii pe care le-a avut. Cineva pe care l-ai
vedea stând seara cu o băutură alături, la un bar, singur, îl
descrie fratele său. Mergea în croaziere şi juca poker. Îi plăcea
să-i trimită mamei cutii cu bomboane şi prăjituri.
"Sub nicio formă nu aş fi putut vreodată să mă gândesc că
fratele meu ar putea face aşa ceva, să împuşte oameni", a
declarat Eric Paddock. "Ceva incredibil de greşit s-a întâmplat
cu fratele meu", a continuat el.
Politia din Las Vegas spune că nu a auzit de numele acestuia
până la atac. Nu era în evidenţele lor. A cumparat arme de foc
în trecut, dar legal, se pare, după primele cercetări ale poliţiştilor.
Cei de la magazinul din Mesquite, Guns & Guitars, spun că i-au
vândut o armă lui Paddock, dar că nu au văzut niciun semn
care să-i facă să creadă că acesta era instabil psihic.
Poliţia a găsit 23 de arme în camera sa de hotel, printre care
arme automate. 
Eric Paddock ştia că fratele său avea câteva arme pe care le
păstra într-un seif, în scop de autoapărare, dar nu avea informaţii
că deţinea arme automate. "Nu a folosit niciodată o armă, nu
are niciun sens. Nu e nimic de ascuns pentru că nu a existat
niciodată nimic, niciun indiciu. Stephen nu era deloc avid după
arme. Faptul că a avut astfel de arme este pur şi simplu ... de
unde naibii a făcut rost de arme automate? Noi, familia, nu am
ştiut absolut nimic, suntem înmărmuriţi şi oripilaţi. (Stephen)
era doar un tip. 

S-a întâmplat ceva, cred a cedat cumva", a precizat fratele
bărbatului suspectat de comiterea atacului din Las Vegas. 
Pe de altă parte, acesta a recunoscut însă că locuiau la mii de
km distanţă şi vorbeau ocazional.
Eric l-a ajutat pe fratele său să se mute în 2016, într-o nouă
casă, în Mesquite, Nevada, o comunitate de pensionari, în
apropiere de Las Vegas. Cei doi au mâncat sushi şi au băut un
late seara, povesteşte Eric Paddock. Nu îşi aminteşte ca fratele
său să fi avut atunci o armă de foc la el.
Stephen Paddock locuia în Mesquite, cu iubita sa, Marilou
Danley, a anunţat şi poliţia. Femeia nu se afla în ţară în timpul
sângerosului atac. Iar poliţiştii nu cred că a fost implicată în
vreun fel.
Eric Paddock mai spune că fratele său era un investitor imobiliar
de succes, care deţinea mai multe apartamente şi case.
Anchetatorii au investigat deja luni mai multe proprietăţi aparţinând
acestuia.
Paddock a fost căsătorit şi divorţat de două ori. Primul mariaj a
durat doi ani, din 1977 până în 1979. S-a recăsătorit în 1985 şi
a divorţat din nou în 1990. A doua soţie locuieşte în Los Angeles
County, California, dar nu a mai păstrat legătura cu el de ani de
zile, spun autorităţile.
Stephen avea licenţă de pilot. Dar îi expirase adeverinţa
medicală, motiv pentru care nu mai putea pilota legal un avion.
A fost o pasiune pe care şi-a descoperit-o în şcoală, îşi aminteşte
fratele lui. A excelat la sport, dar nu era un tip de echipă.
Un fapt interesant din trecutul acestuia este legat de tatăl lui.
Potrivit FBI, Benjamin Hoskins Paddock s a aflat pe lista most-
wanted din iunie 1969 până în mai 1977: jefuia bănci. A evadat
din închisoare în 1969 şi a fost arestat abia în 1978, în Oregon.
Eric Paddock spune că tatăl lor a murit acum câţiva ani şi nu s-
a implicat în creşterea lor. Mama lor nu ţinea legătura cu el. Eric
Paddock nu crede însă că fratele său a moştenit tendinţele
criminale ale tatălui său.
"Era fratele meu, când mă gândesc ce a făcut, e ca şi cum un
asteroid a picat din cer", spune Eric. 

SUA își retrag diplomații din
Cuba. Atacuri subsonice

asupra oficialilor americani

SUA și-a retras mai mult de jumătate dintre diplomații din
Havana și a suspendat acordarea de vize de rutină pentru
Cuba. 
Decizia a fost luată în urma unor atacuri misterioase care au
vizat chiar diplomații americani. Nu este un zvon, un înalt oficial
al Departamentului American de Stat a făcut acest anunț, citat
de AFP. 
Cetățenii americani sunt sfătuiți să evite Cuba. 
„Atât timp cât Guvernul din Cuba nu va putea asigura securitatea
personalului guvernamental american din Cuba, Ambasada
noastră va fi limitară la personalul indispensabil, pentru a
minimaliza riscul de expunere”, a spus oficialul.
Potrivit sursei citate, douăzeci de diplomați americani au fost
tratate de simptome care sugerează un atac cu arme subsonice.
Atacul a vizat direct personalul diplomatic american din SUA. 
Atacurile au fost anunțate încă din vară. Doi diplomați canadieni
au prezentat aceleași simptome. 
FBI şi Serviciul de Securitate Diplomatică au demarat o anchetă
privind incidentul. Primele informații arată că diplomaţii au fost
atacaţi cu un dispozitiv avansat care poate transmite un sunet
ce nu poate fi auzit de om, dar poate afecta grav auzul. Astfel
de dispozitive ar fi fost lăsate în sau în apropiere de casele
diplomaţilor.
Nu este clar dacă acestea au fost gândite ca o armă sau dacă
au servit şi alt scop şi nici dacă au fost instalate de Cuba sau de
o altă țară, fără ca Havana să fie la curent.
Locuinţele personalului diplomatic american sunt gestionate
sau deţinute de Guvernul cubanez, care a subliniat, într-un co-
municat, că Havana ”nu a permis niciodată şi nici nu va permite
ca teritoriul cubanez să fie folosit pentru orice fel de acţiuni
împotriva oficialilor diplomatici sau familiile lor, fără excepţie”.



8 ll 4 octombrie, 2017 Romanian Journal • New York

DEZVĂLUIRI

Col. SRI Daniel Dragomir confirmă: „Revoluţia presei” 
a fost organizată de SRI pentru îndepărtarea

„elefanţilor” periculoşi pentru Sistem
Puterea presei independente de dupa Revolutie a fost data de cativa jurnalisti care practicasera aceasta
meserie si in vremea de dinainte. Astfel, „Romania libera” era condusa de Petre Mihai Bacanu, „Evenimentul
zilei” era condus de Ion Cristoiu, „Ziua” era condusa de Sorin Rosca Stanescu iar revista „Expres” era
condusa de Cornel Nistorescu.
Orice istorie serioasa a presei va consemna ca acesti patru „mohicani” au facut posibila aparitia din nimic a
unei prese puternice si independente in Romania, dupa ce decenii intregi a existat doar o presa a PCR:
Intimplarea face ca eu, care am intrat in presa dupa Revolutie, sa fi lucrat cu toti cei enumerati mai sus,
avand la Craiova, in acelasi timp, impreuna cu colegul Tiberiu Patru, propria revista, „Cartel”, despre care
revista „Catavencu” scria candva ca ramasese singura revista cu senile din Romania, dupa disparitia
celorlalte publicatii independente din provincie, „Contrast” de la Constanta (condusa de Radu Mazare) si
„Nu” de la Cluj (condusa de Liviu Man). Pot, asadar, sa depun oricind marturie despre ce au insemnat
publicatiile de mai sus pentru evolutia ulterioara a societatii romanesti.
Fara ei, puterea instaurata dupa 1989 poate ca si-ar fi intins tentaculele pana in zilele noastre, caci rolul acestor
publicatii in accelerarea schimbarilor democratice a fost imens. Altfel, ziare precum „Adevarul” sau „Azi”,
obediente fata de FSN-ul lui Ion Iliescu si Petre Roman, ar fi dus la capat ope ra tiunea de manipulare a opiniei
publice si asmutirea ei impotriva partidelor istorice si liderii acestora.

Asa se face ca, prin profesion-
alismul lor, cei patru sefi ai pub-
licatiilor independente de atunci
au reusit sa atraga atentia pub-
licului spre nevoia de democratie
si, desi FSN obtinea rezultate
colosale la alegeri, tirajul de
sute de mii de exemplare al
ziarelor si revistelor conduse de
ei au produs o schimbare radicala
in balanta fortelor politice, pro-
movind valorile democratice si

personalitatile de atunci care le sustineau: Doina Cornea, Corneliu Coposu, Ion Ratiu sau Radu Campeanu.
Multi isi amintesc, desigur, ce forta avea presa din acei ani, in ciuda unei aversiuni teribile din partea Puterii,
anihilata doar de interesul urias al cititorilor fata de publicatiile independente. Asa se face ca prima dintre
masurile luate impotriva presei independente a fost desfiintarea RODIPET-ului, adica a retelei de difuzarea
a presei, ceea ce a dus mai intai la scaderea dramatica a tirajelor, apoi la disparitia majoritatii publicatiilor.
Pe acest fond avea sa inceapa operatiunea despre care vorbeste acum si col. SRI Daniel Dragomir, al carei
inceput avea sa coincida cu primul mandat al lui Traian Basescu, obtinut dupa alegerile din anul 2004, cind s-a
declansat actiunea „cimitirul elefantilor din presa”,in urma careia trebuiau indepartati tocmai jurnalistii despre care
am vorbit mai sus pentru a fi inlocuiti de noul val de gazetari crescuti - culmea! - tocmai de publicatiile acestora!

Noii lideri ai presei SRI: Dan Turturica, Robert Turcescu, Dan Tapalaga
Operatiunea „cimitirul elefantilor din presa” urmarea scoaterea din circuitul presei tocmai a jurnalistilor care
patronasera presa independenta: Petre Mihai Bacanu, Cornel Nistorescu, Ion Cristoiu, Sorin Rosca Stanescu
si alti cativa. Cu ei, Puterea nu putea sa negocieze nimic de pe pozitii dominante. Atunci au fost racolati cativa
dintre tinerii care lucrau la publicatiile conduse de acestia, carora li s-a aratat un spectru tentant: voi veti lua
locul marilor gazetari si veti deveni vectorul de opiniein spatiul public! Desigur, cu avantajele de rigoare.

Numele celor care „au pus botul” la provocarea venita dinspre zonele oculte sunt azi binecunoscute: Dan
Turturica a preluat conducerea ziarului „Romania libera”, Robert Turcescu a preluat conducerea ziarului
„Cotidianul”, iar Corina Dragotescu pe cea de la „Adevarul”. Revista „Expres” si-a incetat aparitia, insa Alina
Mungiu, care fusese redactor sef, a devenit sefa unui ONG extrem de influent. Cu „Ziua” a fost mai greu, insa
ziarul a fost cumparat de Sorin Ovidiu Vantu, fiind repede inchis definitiv.
Putina lume mai stie acum ca Dan Turturica, Robert Turcescu si Dan Tapalaga au lucrat la „Evenimentul
zilei”, fiind formati ca ziaristi de Ion Cristoiu si Cornel Nistorescu. Tot la „Evenimentul zilei” lucrase si Grigore
Cartianu, care avea sa conduca ulterior ziarul „Adevarul”. Dan Tapalaga ajunsese chiar purtator de cuvant la
ministerul Justitiei, condus de Monica Macovei, dupa care s-a intors in presa, considerandu-se mai util acolo.
Putem spune, deci, ca, fara voia nimanui, presa cu adevarat independenta a fost o adevarata „fabrica” de
cadre pentru serviciile secrete si partidele politice.
Incepand cu anul 2005, odata cu venirea la putere a lui Traian Basescu, a inceput aceasta operatiune de „im-
prospatare” a presei. Rand pe rand, prim-planul presei a fost luat de noua garda, beneficiind de un mentor sur-
prinzator: Mihai Tatulici, care a fost finantat in aceasta actiune de Sorin Ovidiu Vantu prin Trustul Realitatea!
Ani de zile, emisiunea „10 pentru Romania”, realizata de Mihai Tatulici, a fost o trambulina pentru promovarea
noilor vedete ale presei,in fruntea carora era mereu Cristian Tudor Popescu, prezentat ca model!

Ca sa nu avem discutii despre obiec-
tivitate, iata ce scria in 2006,in „Ro-
mania libera”, Alina Mungiu despre
aceasta emisiune: „Emisiunea devine
astfel, cu sau fara intentie, o incercare
sistematica de a face o retea de clienti
si de a controla o competitie spontana.
Or, asta e de fapt definitia coruptiei in
Romania, coruptia cu adevarat per-
iculoasa, nu bacsisul la asistenta din
spital. Ca se face reclama si unor oa-
meni cumsecade care nu sunt con-
stienti de acest proces nu mai con-
teaza: mai important este de ce”.

Ceea ce s-a prezentat public ca o schimbare de generatii in presa a fost, in realitate, impunerea unui grup de
jurnalisti care facusera pactul cu diavolul pentru a sustine proiecte facute in laboratoare oculte. Toata
operatiune a costat enorm, fiind alimentata de asa-numitele „bidoane” ale SRI, devoalate recent de Elena
Udrea, din care, la ordinul lui Florian Coldea, se dadeaua pungi de bani fie pentru anumite institute de
sondarea opiniei publice, fie pentru infiintarea unor televiziuni. Se cunosc, de asemenea, finantari „dictate”
de oameni nevazuti pentru diferite publicatii, precum „Romania libera” sau „Evenimentul zilei”, sau pentru
anumiti jurnalisti aparuti din spuma marii, precum Sorina Matei sau Ioana Ene Dogioiu. Azi se cunosc si
numele acestor „generosi”: Sorin Ovidiu Vantu (patron trustul Realitatea), Niro (finantator Sorina Matei),
Cristian Burci (patron „Adevarul”) sau Dan Adamescu (patron „Romania libera”). Si cine stie cati altii mai
marunti.

„Elita intelectuala” a lui Traian Basescu, parte a planului
Aceasta schimbare a garzii din presa a fost doar unul dintre elementele proiectului pus la cale in laboratoare
oculte. O componenta importanta a fost atragerea in acest proiect a unor intelectuali foarte cunoscuti care sa
sprijine operatiunea. Astfel, platiti regeste, au aparut in presa ca analisti sau chiar ca jurnalisti de cotidian
Andrei Plesu, Gabriel Liiceanu (ambii au avut o emisiune la Realitatea TV - Vantu), Mircea Mihaies, Mircea
Cartarescu!Ca „jurnalist”, cel mai harnic a fost Andrei Plesu, care scria simultan in „Dilema veche”,
„22”,„contributors.ro”, Mircea Mihaies scria regulat in „Romania literara” si „Evenimentul zilei”, Mircea
Cartarescu scriain „Evenimentul zilei”, Gabriel Liiceanu scria in „22” si „contributors.ro”.

Ce scriau toti acestia, precum
si altii mai marunti, era treaba
lor, insa nu putem omite faptul
ca absolut toti au fost aparatorii
neconditionati ai regimului lui
Traian Basescu, motiv pentru
care au si primit eticheta „elita
intelectuala a lui Basescu”! In-
cluderea lor in planul pus la cale
in laboratoarele oculte reprezinta
un succes neasteptat al servici-
ilor, caci astfel de personalitati
prefera, de regula, sa pastreze
o anumita distanta fata de co-

tidian, situandu-se de obicei deasupra treburilor imediate.in cazul celor de mai sus si al multor altora, banii
primiti pentru colaborari au spart zidurile „rezistentei”.

Reteaua de ONG-uri finantate de George Soros inclusa in plan
In acest proiect al structurilor oculte, cea mai spectaculoasa operatiune a fost cea legata de atragerea
numarului urias de ONG-uri finantate de George Soros. Calculele erau simple: nimeni din Romania nu putea
sa finanteze atitea institutii, asa incit s-a preferat atragerea in acest plan secret a sefilor acestor ONG-uri,
care au beneficiat de publicitate prin prezenta in emisiuni TV, in presa scrisa, pe Internet, fiind mereu cultivati
in spatiul public ca personalitati ale societatii civile. Cu alte cuvinte, o intreaga retea de agenti de influenta a
fost creata de servicii pe banii lui George Soros!
Astfel, sub numele impropriu de „societate civila” au activat in spatiul public sute de ONG-uri cu obiecte de
activitate dintre cele mai diverse care, in realitate, erau bune doar la nevoie. Cele mai importante, in care
activau oamenii Sistemului, erau si cele mai prezente, pentru ele facandu-se un permanent lobby pentru ca
influenta lor sa fie din ce in ce mai evidenta.
Nu intamplator, aceste ONG-uri au devenit la un moment dat generatoare de ministri, de parlamentari sau de
lideri de opinie. Cea care a deschis drumul a fost Monica Macovei, fost procuror comunist, un avocat
mediocru, trimisa la studii la Universitatea Central Europeana din Budapesta, infiintata chiar de George
Soros! Ea avea sa devina liderul spiritual al intregii retele de ONG-uri din reteaua finantata de Geroge Soros
si controlata de servicii:

Ca o concluzie, aceasta este
paleta de operatiuni pusa la cale
de servicii pentru a avea control
asupra presei si societatii civile.
Jurnalisti, intelectuali de frunte
si nenumarate ONG-uri au format
o structura imensa, controlata
strict de oamenii Sistemului, au
reusit in doar cativa ani sa
domine spatiul public si sa devina
adevarata „Opozitie” fata de
orice partid sau alianta care nu
era pe placul Sistemului! Sau
chiar fata de oricine ar indrazni
sa se opuna Sistemului.Despre
aceasta operatiune asteptam sa

ne dea amanunte col. SRI Daniel Dragomir daca tot s-a decis sa faca dezvaluiri din interiorul Sistemului ca
fosta mana dreapta a generalului Florian Coldea. Asa, insa, furnizindu-ne doar trei nume (Dan Turturica, Dan
Tapalaga si Sorina Matei), despre care oricine stie ce legaturi au cu serviciile secrete, este prea putin! Mult
prea putin si alimenteaza doar niste rafuieli personale intre jurnalisti. E posibil ca Daniel Dragomir sa nu
cunoasca prea multe despre operatiunea inceputa in anul 2005 sau sa fi optat pentru ca toate cunostintele
sale despre aceste lucruri sa fie depuse in fata unei Comisii parlamentare. Vom vedea.
Dar, daca doar atat a decis sa ne spuna, atunci ar trebui sa revina la lucrurile pe care le cunoaste in
amanunt. Cum ar fi Operatiunea „Black Cube” pe care chiar el a declansat-o! Aici stie multe si are ce sa ne
spuna, incepind cu cei care au comandat-o si terminand cu momentul in care a fost deconspirata. In fond, el
este singurul roman arestat si condamnat din cauza acestei operatiuni in care a colaborat cu oameni ce
faceau parte din una dintre cele mai puternice agentii de spionaj din lume. Sunt atatea lucruri pe care opinia
publica de la noi ar dori sa le afle, incat Daniel Dragomir ar putea deveni un adevarat erou daca ne-ar spune
macar ce anume au descoperit cei de la „Black Cube”in investigatia lor si cine a comandat cu adevarat
aceasta operatiune de spionaj, de investigatie sau ce o fi fost ea. Judecata dosarului s-a incheiat, unii au fost
condamnati, deci nu vad ce rost mai au secretele, din moment ce nu exista elemente care sa afecteze
siguranta nationala.
Faptul ca Daniel Dragomir, fost colonel SRI, declara ca vrea sa destructureze anumite culoare pe care
actioneaza ilegal serviciile secrete si DNA poate fi o miza, insa, in aceeasi masura, poate fi doar o metoda de
captatio benevolentiae, adica de atragere a simpatiei opiniei publice fata de buna sa credinta, cu intentia de
a declansa apoi o alta operatiune de manipulare! Si, cum asta a fost meseria sa, nu avem cum sa nu
devenim suspiciosi.
Deocamdata il creditam cu incredere, insa, pentru a nu fi banuit de altceva, Daniel Dragomir trebuie sa
renunte la ce stia dumnealui din vremea cind era ofiter de informatii si sa apeleze la mijloacele traditionale
prin care se fac dezvaluiri publice. Pentru protectia sa si pentru credibilitatea dezvaluirilor sale, Daniel
Dragomir trebuie sa renunte la metoda oferirii „cu taraita” a unor bombonele bune de rumegat cateva zile si
sa treaca la marile dezvaluiri pe care acum doar le sugereaza.

Sursa:Cotidianul



4 octombrie, 2017 l l 9Romanian Journal • New York

ACTUALITATE

Cîtă vreme va avea imaginea 
de țară coruptă, România 

nu va intra în veci în Schengen
Nici n-a apucat Jean Claude Juncker să se trezească
din beția sa proromânească, iscată de o slăbiciune
de bărbat ajuns la vîrsta critică, vîrstă la care crezi că
tot ce are fustă e șisincer, declarînd că România
trebuie să intre imediat în Spațiul Schengen, că
reacțiile publice negative în Occident au și început
să curgă. Lideri politici, șefi de autorități naționale au
declarat de îndată că nici vorbă ca România să fie
admisă în Spațiul Schengen. Premierul Olandei a
declarat că viziunea luiJuncker e cea a unuiromantic,
afirmînd categoric: „Nu acum. Ne opunem.”
Politicienii germani au susținut că în România mai e
corupție. Austrieciis-au opus și ei.
Admiterea României în Spațiul Schengen nu depinde
de președintele Comisiei Europene nici măcar cu o
virgulă. De altfel, Jean Claude Juncker n-a făcut
altceva decît să reia, într-o manieră pompieristică, o
teză tradițională a Comisiei Europene. O teză fără
nici o altă valoare decît cea de învelitoare de celofan
dată copilului pe post de bomboană. Un soi de vorbă
dulce, gen Ești unică, dar nu te iau de nevastă. Ad-
miterea depinde – s-a văzut din plin pînă acum – de
votul tuturor statelor membre Schengen. Ori, cîteva
țări pe față și cele mai multe pe ascuns sînt categoric
împotriva admiterii noastre în Spațiul Schengen.
E vreo noutate în reacția de acum la afirmațiile
luiJean Claude Juncker?
Din punct de vedere al conținutului, nu.
Noutatea constă în rapiditatea și mai ales în fermitatea
refuzului. Din acest punct de vedere, deși insultător
pentru români, considerați de Jean Claude Juncker
niște babuini bucuroși că el le dă iluzia unei banane,
mesajul a fost benefic pentru noi.
Dacă mai aveam vreo îndoială că adversarii admiterii
noastre s-au răzgîndit reacția la fantezia luiJuncker
ne-o spulberă.
Așa cum cinic ne-a avertizat Macron, după ce-a
obținut de la Klaus Iohannis tot ce-a vrut în schim-
bulfericirii date luiCarmen Iohannis de a bea ceai nu
cu profesoara de lucru manual de la Sibiu ci cu
ditamai nevasta președintelui Franței, ne putem lua
adio de la admiterea în Schengen.
Refuzul de pînă acum a fost însă mai puțin zgomotos
și lăsînd loc pentru o iluzie, fie ea și deșartă.
De ce acum refuzul a fost atît de prompt și atît de
categoric?
Răspunsul trimite la electoratul din țările membre ale
Spațiului Schengen.
Atentatele teroriste au fost puse pe seama unei
absențe a controlului la granițele dintre țările membre
ale Spațiului Schengen.
Nu întîmplător, măsura imediată luată de multe țări
confruntate cu fenomenul terorist a fost sporirea con-
trolului la granițe, prin punerea între paranteze a
libertății de mișcare garantate de Spațiul comun.
Deja se vorbește de o reformare a Spațiului Schengen
nu în sensul creșterii libertăților, ci în sensulrestrîngerii
acestora.
După cum au arătat alegerile din Germania, ia avînt
în toate țările occidentale spaima față de imigrația
ilegală, văzută ca a doua năvălire a barbarilor.
În aceste condiții, nici un lider politic din Occident nu
riscă să vorbească despre extinderea Spațiului Schen-
gen.
Orice nouă admitere trece în ochii electoratului drept
o vulnerabilizare a granițelor și așa vulnerabile.
Această atmosferă anti-Schengen explică rapiditate
șifermitatea cu care liderii occidentali au ieșit în
spațiul public pentru a ataca propunerea lui Jean
Claude Juncker ca nepotrivită, fantezistă, ba chiar și
ca deșucheată.

Un alt motiv stă în imaginea României în lume.
O campanie fără precedent în Istoria țării a făcut ca
în ochii cetățenilor din Occident România să treacă
drept una dintre cele mai corupte țări din lume.
Această campanie n-a fost dusă de dușmanii din ex-
terior, n-a fost rezultatul unor clișee vehiculate de
presa occidentală.
Această campanie a fost dusă de forțe interne.
Liderul incontestabil al acestei campanii este chiar
președintele României.
Puține sunt intervențiile sale publice în care să nu
denunțe drept pericol major pentru interesul național
corupția din România.
Puține sunt intervențiile sale publice în care să nu
proclame lupta împotriva corupției dusă de DNA,
avînd în frunte pe Codruța Kovesi, drept un răspuns
la o necesitate națională.
La rîndu-i, Codruța Kovesi nu obosește o clipă în a
denunța corupția endemică din România, în a se au-
toproclama drept cea de care depinde soarta țării.
E suficient să arunci o privire pe Rețeaua SRI din
presă pentru a  constata o atmosferă de stare de
urgență provocată de strigăte gen Corupția pune
mîna pe țară! Corupția ucide! Asaltul corupților
împotriva Justiției!
Imaginea din presa străină e plăsmuită de articole
plătite de SIE prin care România e prezentată ca o
țară pe cale de a fisugrumată de corupție.
O țară coruptă așa cum e România în imaginea
creată de Klaus Iohannis, de Binom, de SRI și SIE, e
o țară în ale cărei granițe nu poți avea încredere,
pentru că ele sunt păzite de corupți.
Admiterea României în Spațiul Schengen înseamnă
ca granițele Spațiului comun să fie granițele României.
Convins chiar de lideriiRomâniei că țara e coruptă
pînă-n măduva oaselor, ce ins din Occident ar fi de
acord cu mutarea granițelor Schengen pe granițele
României?
În aceste condiții, și dacă ar vrea, liderii occidentali
n-ar risca să accepte admiterea României în Schen-
gen.
Ar însemna să-și taie craca electorală de sub pi-
cioare.
Reacția critică, promptă șifermă, a liderilor occidentali
la propunerea luiJean Claude Juncker ca România
să fie admisă în Schengen e încă o dovadă că din in-
teresul de a folosi lupta împotriva corupției pentru
răfuieli politico-mafiote, Sistemul, condus de Klaus
Iohannis, face tot ce-istă în puteri pentru ca țara să
nu fie admisă în Schengen.

Ion Cristoiu

Daniel Dragomir: 10 firme
protejate de SRI

UDaniel Dragomir, fost locotenent
colonel în cadrul SRI, continuă
seria acuzațiilor și dezvăluirilor de-
spre metodele ilegale de acțiune
ale instituțiilor de forță. După ce a
vorbit despre firme acoperite ale
SRI, Dragomir a primit o replică
de la Ovidiu Marincea, purtătorul
de cuvânt al SRI. Acesta din urmă
a susținut că, deși legea permite,
SRI nu are firme sub acoperire. 
Dragomir vine în schimb cu o listă
de 10 firme care ar fi protejate de
SRI și cu o propunere explozivă:

să se elimine din lege posibilitatea ca SRI să aibă firme sub
acoperire.

„Un căpitan cu munci de răspundere, care a activat ca jurnalist
până acum 2 ani și care se ocupă, mai nou, de urmărirea
emisiunilor la care particip, a pus aseară, pe Facebook, niște
întrebări.
Voi începe să îi răspund. Și, pentru informarea domniei sale, voi
menționa 10 firme care NU sunt acoperite, dar care au câștigat
majoritatea licitațiilor din fonduri publice (miliarde de euro) în
ultimii ani. Zece firme protejate:
SIVECO
grupul Asesoft
Teamnet
Oscar Downstream (poate își aduce aminte generalul Cozma,
de la Antitero, cum a blocat investigațiile Fiscului și ale DIICOT
în acest caz)
Danco Pro
Aedificia Carpați
Grup Servicii Petroliere
Hexi Pharma
Medicare Technics
TCE 3 Brazi – Insula Mare a Brăilei
Este de notorietate în sfera cui s-au aflat și se află. Chiar din
declarații știm unde s-au dus și se duc banii. Iar dacă nu există
firme acoperite, propun să trecem la modificarea articolului 43
din Legea 14/1992, modificată în 2003 prin OUG, în timpul Gu-
vernului Năstase. Dacă nu există firme acoperite, nu cred că ar
deranja pe cineva să le interzicem”, scrie Daniel Dragomir

Vești proaste pentru fumători!
Cu cât s-au scumpit țigările

Un important producător din
România a scumpit țigările
chiar de astăzi. Este vorba
despre țigările comercializate
de British American Tobacco.
Se pare că scumpirea operată
de BAT va fi urmată, în cel
mai scurt timp, şi de ceilalţi
doi producători importanţi din
România, Philip Morris şi
Japan Tobacco Internation-
al.
Potrivit romaniatv, producătorul
a scumpit cu 50 de bani pa-

chetu. Iată care sunt prețurile celor mai cunoscute mărci de la
BAT.
Kent – 17 lei Pall Mall – 16 lei pachetul
Dunhill – 18 lei pahetul Rothmans – 17 lei pachetul
Lucky Strike -17 lei.
Scumpirile la ţigări vor continua până în 2022, în medie cu 2%
pe an, prin majorarea cotei de acciză şi actualizarea cu rata
inflaţiei. Este un calendar asumat de România în faţa UE, care,
în cele din urmă, va face ca pachetul de ţigări să coste circa 5
euro, în orizontul de timp 2022.
Cu un preţ mediu al ţigărilor de 3,5 euro pe pachet, România
este printre cele mai ieftine ţări din UE. Cele mai scumpe sunt
UK, cu peste 10 euro pe pachet, Olanda şi Belgia cu circa 6
euro pe pachet. Ţări mai ieftine decât România sunt Bulgaria,
cu 3 euro pe pachet, şi ţările baltice. În România, 80% din
preţul unui pachet de ţigări reprezintă taxe ce revin statului.

Băsescu candidează
în R. Moldova

Traian Băsescu va candida la alegerile parlamentare din Republica
Moldova. 
Condiția este să-și redobândească cetățenia. Anunțul a fost
făcut de Anatol Șalaru, președintele executiv al Partidului Unității
Naționale (PUN), în cadrul emisiunii „Important" de la postul de
televiziune TVC21.
Anatol Şalaru este şi preşedintele executiv al Partidului Unităţii
Naţionale (PUN), iar potrivit acestuia Traian Băsescu se va
implica activ în campania electorală a PUN, în cadrul căruia a
fost ales președinte de onoare. 
„Dacă Băsescu va avea cetățenia, el va candida pentru funcția
de deputat și va fi ales președinte al partidului. Vom face
campanie cu el”, a declarat Șalaru, preluat de Deschide.md.
Anatol Şalaru adaugă însă că, în prezent, Igor Dodon tărăgănează
intenționat procesul de judecată, în care se încearcă abrogarea
decretului de anulare a cetățeniei moldovenești a lui Traian
Băsescu, astfel încât decizia să fie luată după alegerile parlamentare
din 2018.
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JUSTIŢIE

RĂSCOALA JUDECĂTORILOR
PE LEGILE JUSTIŢIEI

Initiativa exploziva a
judecatoarei Adina
Daria Lupea: "Ma pozi-
tionez de partea minori-
tatii din CSM... Incer-
cand sa coboram din
atmosferele 'celeste',
imi propun sa incercam
aici, cu oameni asumati,
cu nume, prenume si
semnatura, sa sustinem
acea minoritate si sa
luptam pentru noi, cei
care muncim in sistem...
Se stie ca in spatele

lor suntem si noi... Acei judecatori care au ales calea apararii
altor interese sa inteleaga ca nu ne reprezinta"
Judecatorii strang randurile pentru a reactiona fata de votul
negativ pe Legile Justitiei dat in bloc de procurorii din CSM, in
frunte cu Procurorul General Augustin Lazar si judecatorii
Mariana Ghena, Andrea Chis, Bogdan Mateescu si Mihai Balan.
Intr-un demers fara precedent, judecatoarea Adina Daria Lupea
(foto) de la Curtea de Apel Cluj le propune colegilor judecatori
sa isi exprime cu nume, prenume si semnatura, sustinerea
pentru cele sase doamne judecator din CSM, Iulia Cristina
Tarcea, Simona Marcu, Lia Savonea, Nicoleta Tint, Gabriela
Baltag si Evelina Oprina care, alaturi de reprezentatii societatii
civile, Romeu Chelariu si Victor Alistar, au votat pentru avizarea
proiectului Legilor Justitei, apreciind ca legile propuse de
ministrul Justitiei Tudorel Toader "contin si prevederi bune, care
tind a fi anihilate prin votul de 10-8".
Demersul judecatoarei Adina Daria Lupea de a-si manifesta
sustinerea pentru judecatoarele care au votat pentru avizarea
Legilor Justitiei si de a strange semnaturile celorlalti judecatori
care ii impartasesc pozitia este motivat de "nevoia de a fi de
partea celor care sunt de partea noastra" si nu de partea acelor
"colegi judecatori care au ales calea apararii altor interese",
carora le transmite "sa inteleaga ca nu ne reprezinta".
Judecatoarea Adina Daria Lupea se declara "mandra de colegele
noastre care nu au imbratisat fara rezerve opinia procurorului
general, domnul Augustin Lazar care a sugerat ca trebuie sa
existe in CSM un vot in bloc, negativ" si este "profund dezamagita
de votul celor trei colegi judecatori care au imbratisat opinia
procurorului general".
Anuntul demersului judecatoarei Lupea a fost facut public pe
pagina sa de Facebook, unde a facut apel catre colegii judecatori
care le sustin pe cele sase judecatoare din CSM sa isi exprime
"adeziunea la parerea minoritara, pentru ca la momentul cand
colegii nostri din CSM vor inainta mai departe votul pozitiv cu
amendamente, sa stie ca in spatele lor suntem si noi". In acest
sens, si-a rugat colegii sa ii comunice, in public sau in privat,
"nume, prenume si instanta de unde proveniti, pentru ca stiu ca
sunteti multi".
Si intr-adevar sunt, caci, de la prima strigare au raspuns pozitiv
patru judecatoare, unele dintre ele cunoscute pentru pozitiile
adoptate de-a lungul timpului fata de modul de lucru din CSM si
fata de nevoia reformarii Justitiei. Este vorba despre judecatoarele
Roxana Ana Tudose de la Curtea de Apel Ploiesti, Madalina
Afrasinie de la Tribunalul Bucuresti, Lacramioara Axinte de la
Tribunalul Botosani, Adriana Stoicescu de la Tribunalul Timis
Madalina sau Elena Vladu-Crevon de la Tribunalul Gorj:
Prezentam in continuare postarea judecatoarei Adina Daria
Lupea de la Curtea de Apel Cluj:
"In acest moment, eu cred ca este necesar sa ma intorc in timp,
la dvs., la colegii mei. Nu am de gand sa ascund faptul ca ma
pozitionez de partea minoritatii din CSM si ma simt mandra de
colegele noastre care nu au imbratisat fara rezerve opinia
procurorului general, domnul Augustin Lazar. Domnia sa a
sugerat ca trebuie sa existe in CSM un vot in bloc, negativ,
impotriva intregului pachet de proiecte de legi propuse de
minister, fara nuantari si fara discutii. Sunt profund dezamagita
de votul celor trei colegi judecatori care au imbratisat opinia
procurorului general (imi depaseste imaginatia cum), numit si
el, sa repetam, fara concurs si fara proceduri transparente. Si
sa mai repetam o data. Procurorii din aceste doua structuri
speciale beneficiaza de peste 10 ani (se fac 12) de prevederi
'speciale', incepand cu modalitatea de numire in functie, pana
la salarizare si mai apoi, la posibilitatile de promovare in sistem.
Aceste lucruri trebuiau demult oprite, pentru a nu ajunge ca eu,
sau ca dvs. , sau ca oricare din sistem (ceilalti magistrati) sa
putem fi anchetati de personaje care nu au sustinut un examen
de promovare real in viata vietii lor sau (in cazurile putine,
fericite) au sustinut cel putin unul. Marturisesc ca pentru mine
aceste aspecte au fost si sunt frustrante, dincolo de faptul ca
sunt profund nedrepte.

Metaforele de genul ca am construi un acoperis pe o temelie
subrezita (n.red. - aluzie la o declaratie facute de membrul
CSM Andrea Chis) raman metafore si cuvinte mestesugite, in
care eu nu cred si cred ca nici dvs. Vor ramane metafore, la in-
altimea unor 'nivele superioare', nepatrunse de "muritorii de
rand"si, ca atare, neaccesibile. Viata mea, traseul meu profesional,
si al dvs. al tuturor, colegi ai mei si ai nostri, nu este o metafora
si nici o accedere a unor sfere nepermise 'pamantenilor' si nici
nu ne va acorda pe acest pamant, o reparatie demna si
echitabila in ceea ce priveste soarta si viitorul profesiei noastre.
De vorbe goale si de viziuni sunt la fel de satula ca dvs.
Legile propuse de domnul ministru contin si prevederi bune,
care tind a fi anihilate prin votul de 10-8.
Prin urmare, incercand sa coboram din atmosferele 'celeste',
imi propun sa incercam aici, cu oameni asumati, cu nume,
prenume si semnatura, sa sustinem acea minoritate care nu
este deloc fragila (de 10-8) si sa luptam pentru noi, cei care
muncim in sistem. Am rugamintea ca cei care impartasiti aceeasi
viziune sa imi trimiteti personal (sau public, este alegerea dvs,)
adeziunea la parerea minoritara, pentru ca la momentul cand
colegii nostri din CSM vor inainta mai departe votul pozitiv cu
amendamente, sa stie ca in spatele lor suntem si noi, cei pe
care ne deranjeaza acest vot negativ in bloc, cum a cerut,
repet, Procurorul General al Republicii. Cred ca trebuie sa fim
de partea celor care sunt de partea noastra iar acei colegi
judecatori dintre noi care au ales calea apararii altor interese
decat cele ale judecatorilor sa inteleaga ca nu ne reprezinta.
Va asigur ca public voi proteja identitatea fiecaruia dintre dvs.
Insa, in sustinerea opiniei minoritare din CSM, o sa am nevoie
de nume, prenume si instanta de unde proveniti, pentru ca stiu
ca sunteti multi.
Va multumesc anticipat!
ADL"

DE AIA NU VOR LEGILE JUSTIŢIEI
Doamnele din CSM si reprezentatii societatii civile care au votat
pentru avizarea Legilor Justitiei demasca miza avizului negativ
al pucistilor din CSM: "Proiectul MJ a luat in considerare principiul
esential al separarii carierelor judecatorilor si procurorului. Avizul
negativ semnifica blocarea perspectivei acestei separari... Ne-
socoteste imperativul punerii in acord a unor norme din cuprinsul
celor trei legi declarate neconstitutionale prin decizii CCR"

Sedinta Plenului CSM de joi, 28 septembrie 2017, a reprezentat
prilejul ideal pentru judecatorii si procurorii din Romania si nu
numai de a vedea, din nou, ca forul care reprezinta "garantul inde-
pendentei din Justitie" este o institutie dezbinata, in care pe holuri
se zambeste civilizat, iar la vot si in spatele usilor inchise se scot
coltii, in functie de "convingeri". Dupa sedinta de doua ore, finalizata
cu un aviz negativ pe Legile Justitiei, judecatorii din Consiliul Su -
per ior al Magistraturii si reprezentatii societatii civile s-au con si de rat
nedreptatiti de decizia colegilor lor de a respinge fara drept de apel
orice propunere venita din partea Ministerului Justitiei pentru
reformarea sistemului judiciar, astfel ca au reactionat prin emiterea
une pozitii ferme in care isi exprima dezacordul fata de decizia co -
le gilor lor si dezvaluie si adevarata miza pentru care pro curorii din
CSM cu ajutorul Procurorului General Augustin Lazar si a ju de ca to -
rilor Mariana Ghena, Andrea Chis, Bogdan Mateescu si Mihai Ba -
lan au avizat negativ, in bloc, toate propunerile Ministerului Justitiei.
Intr-o pozitie comunicat Lumeajustitiei.ro, judecatoarele Cristina
Tarcea, Simona Marcu, Lia Savonea, Gabriela Baltag, Nicoleta
Tint, Evelina Oprina si reprezentantii societatii civile Romeu
Chelariu si Victor Alistar anunta ca prin votul negativ dat de
colegii lor din CSM s-a dorit blocarea posibilitatii separarii
carierelor judecatorilor si procurorilor si deci a "reformarii
autoritatii judecatoresti in scopul consoldarii independentei
justitiei ca serviciu eminamente in folosul Justitiei". Totodata,
semnatarii comunicatului subliniaza ca prin decizia de a aviza
negativ proiectul Legilor Justitiei a fost nesocotit "imperativul
punerii in acord a unor norme din cuprinsul celor trei legi
declarate neconstitutionale prin decizii ale CCR".
S-au razgandit de seara pana dimineata
Mesajul celor sase judecatoare si a celor doi reprezentati ai
societatii civile este cu atat mai relevant cu cat, din informatiile
pe care le avem, miercuri noaptea, 27 septembrie 2017, inaintea
sedintei de Plen de joi, judecatorii si procurorii din CSM erau
inca la masa discutilor pentru a finaliza propunerile care urmeaza
sa fie transmise Ministerului Justitiei, stabilindu-se de comun
acord si mimandu-se practic intelepciunea ca pe Legile Justitiei
Consiliului urmeaza sa acorde, atentie, un aviz cu observatii.
Ei au vorbit, ei au muncit, ei au auzit, caci, la nici 24 de ore de la
acel moment, procurorii din CSM cu ajutorul judecatorilor Mariana
Ghena, Andrea Chis, Bogdan Mateescu si Mihai Balan au avizat
negativ, in bloc, toate propunerile Ministerului Justitiei.

De altfel, dovada ca se dorea initial exprimarea unui aviz cu ob-
servatii sta chiar in proiectele formulate de CSM pe Legile
303/2004, 304/2004 si 317/2004 pe care Lumeajustitiei.ro le
prezinta integral la finalul articolului.

DAUNĂ TOTALĂ
Gabriel Sandu fostul ministru al Comunicatiilor din Guvernarea
Boc continua demersurile pentru demascarea pretinselor fapte
comise in afacerea Microsoft. Dupa ce a formulat denunt la DNA
impotriva fostului presedinte al Romaniei, Traian Basescu, am-
basadorilor SUA, Austriei si Germaniei, impotriva generalilor SRI
Zamfir si Cocoru, generalul STS Marcel Opris si altii, denuntand
comiterea mai multor infractiuni de coruptie, Gabriel Sandu a
sesizat Departamenul de Justitie al SUA si Grupul Statelor contra
Coruptiei (GRECO), reclamand ilegalitatile comise de Microsoft in
Romania si traficul de influenta exercitat de ambasadorii SUA la
Bucuresti Nicolas Taubman si Mark Gittenstein. Informatia si doc-
umentele au fost prezentate in cadrul emisiunii Esential moderata
de jurnalista Ana Maria Roman la Antena 3. Demersul sau are loc
dupa ce a constatat ca denuntarea unor posibile fapte de coruptie
la DNA a fost in zadar, caci procurorii anticoruptie nu ar fi miscat
pana la acest moment nicio fila din denunt in vederea declansarii
de verificari pentru clarificarea acuzatiilor aduse de Gabriel San-
du.
In cuprinsul celor doua scrisori transmise Departamentului de
Justitie al SUA si la GRECO, Gabriel Sandu reclama ca faptele
relatate vizeaza contractele semnate intre oficialii Guvernului si
Mircrosoft International in perioada 2000-2013, sesizarea vizan-
du-i atat pe Claudiu Florica, in calitate de director al Fujitsu
Siemens Computers, cat si pe reprezentati ai Microsoft in Romania.
Gabriel Sandu sustine in scrisorile sale ca in contractele semnate
intre Microsoft si Guvernul Romaniei s-au comis o serie de nereguli,
precum achitarea unor servicii care nu au fost niciodata prestate
si produse care nu au fost niciodata livrate.
Prin intermediul celor doua scrisori, fostul ministru al Comunicatiilor
Gabriel Sandu reclama si neplicarea directivelor GRECO privind
acor darea calitatii nejustificate si nelegale de martori denuntatori per-
soanelor care au facut initial obiectul verificarilor procurorilor in
dosarul Microsoft, facand trimitere la Claudiu Florica si Dinu Pes ca -
riu, fapt ce a condus la nepedepsirea persoanelor anchetate pentru
dare de mita. In schimb, Sandu apreciaza ca a fost defa vo rizat prin
tragerea sa la raspundere de catre organele de cer ce tare penala,
intrucat nu s-a tinut cont de "aspectele imputabile persoanelor re-
sponsabile de incalcarea prevederilor legale trans na tionale privind
fapta de dare de mita catre oficiali guvernamentali.
Avocatul Dan Chitic: "Se vorbeste cu subiect si predicat despre am-
basadori care veneau si faceau trafic de influenta in sediul Guvernului
Romaniei"
Avocatul Dan Chitic a precizat ca denuntul depus la DNA si
scrisorile transmise la Departamentul de Justitie al SUA si la
GRECO vizeaza in principal demascarea sistemului coordonat de
Microsoft, prin tragerea la raspundere penala companiei care ar fi
actionat in acest mod de-a lungul mai multor guvernari precum si
a ambasadorilor americani care veneau in sediul Guvernului
Romaniei pentru a cere semnarea de catre Executiv a unor
contracte cu diverse societati.
Iata ce a declarat avocatul Dan Chitic:
"In mare, Gabriel Sandu sustine in scrisorile transmise ceea ce am
sintetizat si in denuntul depus ieri la DNA. Sesizeaza o sumedenie
de nereguli in modul de derulare a contractelor intre gigantul Microsoft
si Guvernul Romaniei. Sesizeaza faptul ca au fost platite servicii si
produse care nu au fost niciodata livrate. In schimb, aceasta sesizare
are o anumita vechime, asteptam un raspuns in continuare pe
aceasta cale. Vom reveni cu o sesizare catre acelasi departament
urmand sa aducem clarificari pe care le-am obtinut de-a lungul
timpului si care exista in momentul de fata si in denuntul pe care l-a
depus ieri. Referitor la acest denunt, probabil ca elementele esentiale,
cele mai importante, nu sunt cele legate de faptul ca politicienii au
furat aceasta tara si ca multi ar putea fi acuzati de tradare. Asta o
stim de foarte multa vreme. Intr-unul din dosare, Microsoft II, a fost o
enumerare extrem de precisa din partea domnului Cocos a sumelor
de bani si a des ti na tiei acestora si felul cum au fost folositi in
campania electorala din 2009. Lucrurile nu sunt noi. Probabil ca ele-
mentele cheie sunt doua: faptul ca se vorbeste des pre o responsabilitate
penala pen tru gigantul Microsoft, care ar fi in spatele intregului sistem
pus la cale de-a lungul mai multor guvernari. Asta este probabil una
dintre cele mai interesante as pec te, iar din punct de vedere politic,
cel mai spectaculos as pect al denuntului este faptul ca se vorbeste
cu subiect si predicat despre ambasadori care veneau si faceau
trafic de influenta in sediul Guvernului Romaniei. Faptul ca s-au
prezentat ambasadori in nenumarate randuri in sediul Guvernului
pentru a cere ca anu mi te contracte sa fie semnate de catre Guvernul
Romaniei cu dife ri te entitati private, avem o problema. Iar daca
lucrurile se constata ca sunt asa cum spune domnul Sandu Gabriel,
sunt de o maxima gravitate."
Amintim ca in denuntul sau depusa la DNA in 27 septembrie 2017,
Gabriel Sandu a acuzat Microsoft ca a facut trafic de influenta pe
teritoriul Romaniei incepand cu anul 2004, fiind sustinut de oameni
politici, in frunte cu Traian Basescu si ambasadorii SUA, Austriei si
Germaniei, dar si de ofiteri din cadrul SRI.
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Ilie Șerbănescu: 
”Cum pot tolera așa ceva 

serviciile secrete românești?!
Este nu numai trădare de neam

și țară, ci și prostie în sine!”
Nu este greu a „inventaria“ ac -
țiunile de luptă ale auto ri tă ți lor
de la București împotriva colo-
nialismului la care Bruxelles-ul
supune România.
Nu este greu, pentru că acea -
s tă luptă nu există! Lipsește
total vreo opoziție față de dis -
pariția economiei naționale și
pierderea deciziei națio na le.
Orice fâs tras pe la Bruxelles
este luat la București drept
suflu dătă tor de viață, chiar
dacă în seam nă lichida rea ul-
timei fă râ me de valoare iden ti -
tară românească.
Este nu numai trădare de

neam și țară, ci și prostie în sine. Expe rien ța de peste un sfert de veac
a demonstrat fără echivoc că ce da rea activităților de monopol (utilitățile
publice, resursele subsolului, serviciile bancare) către privați, de fapt,
străini, este un lucru dra matic, soldându-se doar cu dublarea prețurilor
pentru consumatori!
Cu toate acestea, într-o manifestare de întârziere mentală, strategiile
din orice minister, sector sau domeniu din România au în frunte pri va -
tizarea, ca o obsesie a prostului, ce convine însă stă pânului stră in.
Contrar cerințelor, reclamate de însăși apar te nența la UE, România
își distruge în continuare sistematic statul.
Lichidarea parametrilor naționali ai economiei a devenit o profesie,
slăbirea statului! Necum vreo recuperare națională de la străini.
Astea sunt idei subversive! Cine le debitează riscă să fie taxat
„naționalist“, comunist și „cu rușii“! Dimpotrivă, semn nu numai al în-
târzierii mentale, al neevoluării, ci și al ser vi lis mului sordid, ajutoarele
de stat sunt acordate firmelor străine, cărora li se „montează“
priorități în licitațiile publice, astfel încât firmele românești să fie
scoase din joc încă de la caietele de sarcini. Cum pot tolera așa
ceva ser vi cii le secrete românești?! Bun, nu sunt cu rușii, nu sunt cu
comu niș tii, nu sunt cu naționaliștii, dar ce au cu capitaliștii români?!
Nu vreun protest, dar nici măcar o simplă vorbuliță nu există la
adresa celui mai teribil atentat colonialist împotriva României pe
care îl constituie începerea, cu bani de la UE, a conductei care să
ducă gazele românești exploatate de OMV în largul coastelor Mării
Negre direct la Viena, fără ca România să aibă vreun rol în stabilirea
prețurilor și destinațiilor și la care românii n-au acces nici de-ar vrea
să le plătească (adică să-și cumpere propriile resurse!), când peste
trei pătrimi din satele țării se încălzesc cu lemne!
Prin alte țări sau zone ale lumii, așa ceva din panoplia colonialismului
primitiv și scabros primește nu consimțământ trădător din partea au to -
 rităților naționale, în caz că statul „doar me“, răs punsuri numite impropriu
astăzi asimetrice, în care tero ris mul religios răzbună cu mijloacele
guerilei urbane, jaful și umil in țele din partea terorismului colonialist. Se
bucură măcar de o nevinovată re fe rire faptul colonialist tragicomic că
România este singura țară din re giune fără o companie sub control
național de distribuție de car bu ran ți, cu toate că este singura țară din
regiune care deține resurse de petrol?!
Nimic nu s-a făcut și nu se face pentru limitarea înstrăinării pământurilor.
Suntem unica țară din UE care lasă libertate completă vânzării
terenurilor agricole, de parcă în România pământurile ar costa cel mai
scump, nu cel mai ieftin din UE! În vreo doi ani, româ nii vor rămâne
chiriași în țară și pe acest tărâm, așa cum au rămas în privința
activelor industriale, resurselor subsolului și intermedierii bancare.
Cât despre retail, aici este apocalipsă! După criza de acum un
deceniu, consumul s-a prăbușit o bună perioadă, până la o nouă re-
vigorare în ultimul timp, dar marile lanțuri vestice – făcând ceea ce
pe la ele pe acasă nici nu se gândesc să facă – au tot pro spe rat,
fără vreo întrerupere cu circa două cifre pe an. Cum? Prin eliminarea
a peste 80.000 de chioșcari români. A existat vreo replică? Da! Așa-
numita „lege 51%“, care să sprijine prezența de peste 51% a
mărfurilor românești la raft. Ridicolul acestei legi dă dimensiunea
lașității întregii clase politice. Această lege nu îndrăznește măcar să
vorbească de produse românești ca atare, ci de produse de pe
„circuitul scurt“, vai, vai, să nu se supere cumva stăpânul de la
Bruxelles, care oricum n-a aprobat-o. Și zace „sub raft“, din lipsă de
norme de aplicare. Ceva grețos!
Și să nu uităm absența penibilă a vreunei replici oficiale la jignirile
Germaniei, Austriei și Olandei, după declarațiile încurajatoare ale
președintelui Comisiei Europene privind nevoia unui statut de
egalitate pentru România în UE.
Penibilul absolut a fost atins când Apelul prin care 84 de academicieni
(nu au îndrăznit mai mulți!) își exprimaseră, de altfel tardiv și firav,
preocuparea față de pierderea economiei, deciziei și identității
naționale, a fost retras de pe site-ul înaltei instituții la cererea
expresă a dlui Iohannis, președintele cică al României! S-a vorbit de
trădare! Total inexact! Ca etnic german, dl Iohannis nu are nicio
obligație față de nația română! Dar, pretind unii, a fost votat de
români! Corect! Dar asta este problema lor, și nu a dlui Iohannis!

Autor: Ilie Șerbănescu

România, țara catastrofelor
naturale și umane

Ucigașii de români sunt eroii primarului din Alba Iulia!
Armata austriacă imperială, cea care i-a schingiuit și omorât pe
Horea și Cloșca, liderii țăranilor români răsculați în 1784, este la
mare cinste chiar în orașul Alba Iulia, unde au fost uciși prin
tortură cei doi martiri români.
Până unde merge slugărnicia față de străini, Mircea Hava, primarul
de Alba Iulia, scoate zilnic la defilare o „gardă imperială” formată
din figuranți îmbrăcați în uniforme militare habsburgice, adică, să
înțeleagă tot prostul, îi venerează pe cei care i-au ucis în chinuri pe
Horea și Cloșca acolo, la Alba Iulia, îmbrăcați cu aceleași haine.
În timp ce babu Hava defileză cu figuranți români echipați în
uniforme militare austriece de epocă, la doar 13 kilometri distanță,
la Sebeș, austriecii adevărați de la „Holzindustrie Schweighofer”
mărunțesc lemnul obținut din chelirea pădurilor românești.
Austriecii ne jefuiesc ca pe vremea imperiului habsburgic sau
Austro-Ungariei: petrolul, finanțele (prin băncile luate de la noi,
plus ale lor) și pădurile, toate obținute prin escrocherii financiare și
șantaj politic la nivel înalt, cu sprijinul unor trădători și hoți. Însă
acum austriecii mulg întreaga Românie, nu doar Transilvania,
Banatul și Bucovina!
Palatele din Viena și castelele risipite prin Alpi au fost construite
cu aurul jefuit din Ardeal. 
Ticălosul ăsta de primar lingușitor, pupător de cururi occidentale,
a propus și acordarea titlului de Prinț de Transilvania pentru
Charles, urechilă care nu are tron la el acasă, în Marea Britanie,
fiindcă băbăciunea de mă-sa e „highlander”, nemuritoare.
Militarul decedat în Afganistan pentru interesele altora
De fiecare dată când moare un militar român în Afganistan, mă
întreb ce căutăm noi acolo împreună cu alte trupe de ocupație?
Noi nu suntem în război cu Afganistanul, iar tâmpenia cu „instalarea
democrației” de către „partenerii” americani – cu tancurile și bom-
bardierele! – este un text pentru proști și un pretext pentru deștepți.
Așa bine au instalat democrația în două țări prospere, Irak și Libia
– chiar dacă erau conduse de dictatori, ăia nici nu pot să fie
conduși altfel! -, încât acum sunt niște ruine, în locul frumoaselor
orașe de altădată, petrolul este jefuit de americani și restul șacalilor,
în timp ce locuitorii fug, năvălind pe capul europenilor.
Răposatul militar – Dumnezeu să-l ierte! – nu a murit pentru
România, fiindcă, așa cum am spus mai sus, România nu este în
război cu Afganistanul, nu s-a jertfit deci pentru țară, așa cum latră
manipulatorii de serviciu cu propaganda pe ecranele televizoarelor,
ci pentru bani, ca orice mercenar. Dintre cei care luptă pe acolo,
singurii patrioți sunt afganii fiindcă își apără țara de invadatori! În
rest, noi cu ponoasele, cu morții și mutilații, iar americanii cu
foloasele: opiu, wolfram…
Plătim scump pentru integrarea în NATO și UE
Mai sus am scris despre militarii români, carnea de tun a americanilor
și despre jaful austriecilor în România. Acum vin cu date suplimentare
și vă spun că aceste ticăloșii au făcut parte din PREȚUL intrării
României în NATO și UE, acceptat de conducătorii trădători de țară.
Puțini știu cele pe care am să le scriu în următoarele rânduri, dar
iată că acum o să fiți mai mulți cunoscători ale unor adevăruri ținute
secrete de slugile care conduc colonia numită România!
Pentru accederea României în NATO, americanii au impus două
condiții: desfințarea stagiului militar obligatoriu (practic, renunțarea
la propria armată adevărată!) și recunoașterea de către România a
unui așa-zis holocaust săvârșit de români împotriva evreilor, urmat
de către despăgubirile de rigoare către statul Israel. Sunt tot mai
numeroase vocile care susțin că aceea a fost destinația celor 20 de
miliarde de euro împrumutate de tandemul Băsescu-Boc de la
FMI, iar Iohannis urmeză să achite în secret alte 20 de miliarde de
euro tot cu titlul de despăgubiri pentru holocaust. Se putea ceva
mai diabolic decât împrumutatul de bani de la FMI, ca să plătești
despăgubiri pentru niște fapte imaginare, nedemonstrate istoric?!
Pentru accederea României în UE, Germania a impus două
condiții principale:
1) Cedarea către satelitul ei, Austria, a petrolului (Petrom luat de

OMV) și a celei mai mari bănci românești: BCR. De ce Austriei
și nu direct ei, Germaniei? Din raționamente diplomatice, ca să
nu prindă românii ură direct pe Germania, mai ales că planul cu
etnicul german Klaus Werner Iohannis – viitor președinte al
României era deja pregătit. Distractiv este că „germanul” Iohan-
nis, împreună cu finul său Andreas Huber – consul onorific al
Austriei la Sibiu, deși este cetățean german, nu austriac! – sunt
membri într-o lojă masonică austriacă.

2) Retrocedarea tuturor terenurilor și imobilelor revendicate de mi-
noritatea etnică germană din România (sașii din Transilvania și
șvabii din Banat), inclusiv a celor confiscate de la hitleriști prin
Convenția de Armistițiu din septembrie 1944 și Decretul-Lege al
regelui Mihai nr. 485 din 7 octombrie 1944.

Avansările în grad ale lui Florian Coldea. Cum a fost posibil
așa ceva?
– locotenent-colonel în 2005 (34 de ani)
– colonel în 2006 (35 de ani)
– general de brigadă în 2008 (37 de ani)
– general-maior în 2012 (41 de ani)
– general-locotenent în 2014 (43 de ani)

Te crucești pur și simplu, parcă România a fost în război și ăsta a
făcut fapte de vitejie pe front, a luptat de unul singur cu un regiment
întreg de inamici!!! Ca impostorul ăsta mai sunt alte câteva sute
numai la serviciile secrete, plus ăia din armată care erau plutonieri
înainte de „revoluție”, șoferi, popotari, magazioneri sau felceri și
acum sunt generali!!! Nici Stalin și Hitler nu au făcut atâția generali
în timp de război, câți au făcut pe timp de pace impostorii care s-au
perindat pe la Cotroceni din 1990 încoace!
Se răsucește tatăl meu în mormânt! Taică-meu a fost ofițer de
carieră. A terminat ca șef de promoție Școala Militară de Infanterie
de la Sibiu, numele său, Marinescu Teodor Radu, se află și acum
gravat cu litere aurii pe placa de marmură cu șefi de promoție de la
comandamentul unității. Oricare „Toma Necredinciosul” poate verifica!
A ieșit la pensie, în anul 1993, cu gradul de colonel, la 60 de ani, de
la Academia Militară din București, unde a fost conferențiar la
Catedra de Tactică și după doi ani a decedat în urma unui cancer
galopant. A locuit la bloc, nu a avut autoturism, nici casă de vacanță
și stătea în uniforma de colonel la coadă, ca să cumpere portocale
pentru nepoți.
Deci, taică-meu, după o viață întreagă dedicată armatei române, în
special învățământului militar superior, s-a pensionat cu gradul de
colonel la 60 de ani și nulitatea asta parvenită, un individ cu ticuri
de bolnav mintal, un trăgător de sfori în interesul altor țări, un fel de
elev Bulă repetent și trădător, era colonel la 35 de ani și general la
37 de ani???
Voi vă dați seama în ce țară coruptă trăim? Culmea, impostorul
ăsta de Coldea spune că el lupta împotriva corupției împreună cu
Kovesi, altă impostoare parvenită și trădătoare, la fel de inteligentă
ca și nulitatea generalissimă!
Despre cum făceau facultatea sportivii pe vremea comuniștilor, ca
baschetbalista Kovesi sau despre cum au luat doctorate oamenii
sistemului în timpul acestui capitalism de junglă au scris alții
suficient, iar mie deja îmi este lehamite să mai comentez în plus
despre aceste catastrofe umane, numite așa doar fiindcă practică
mersul biped.

Marius Albin MARINESCU

”Găsiți numitorul comun între
Clinton Foundation și scutul

antirachetă din România!”
Un element exploziv riscă să treacă nevăzut de nimeni. Conform
unor emiluri obţinute de Judicial Watch, Clinton Foundation a
început încă din 2009 operaţiuni de colectare de fonduri contra
susţinere politică şi alte „facilităţi” în relaţia cu SUA.
Pentru cei de peste Ocean sunt deosebit de interesante discuţiile
fără perdea dintre Hillary Clinton şi Putin în urma cărora ruşii au
obţinut diverse înlesniri pe piaţa americană. Asta pentru că tot e la
modă isteria cu ruşii care-au influenţat alegerile americane. Păi
dacă aşa stau lucrurile, înseamnă că, indiferent cine-ar fi câştigat,
tot omul ruşilor era.
Pentru noi însă, de deosebit interes este un element secundar, dar
care s-a dovedit crucial pentru destinul politic al României. În
septembrie 2009, traian băsescu a fost invitat şi a participat la
„Clinton Global Initiative”. A fost o încercare menită a forţa in tra rea la
Obama, lucru nereuşit la acel moment. Pentru aceasta nu a precupeţit
însă niciun efort, promiţând orice în stânga şi-n drea pta. La acel
eveniment au participat şi oficiali ai companiilor care dezvoltă scutul
antirachetă al SUA (Lockheed Martin, Ray theon, Honeywell, etc.) şi
care tocmai primiseră „vânt în pupă” de la Obama, proaspăt semnatar
al programului de extindere a scutului antirachetă. Ei bine, ce credeţi
c-a ieşit din întâlnirea din tre tiranul balcanic de România – disperat
să găsească ceva câr lige peste Ocean–şi oficialii companiilor disperate
să gă sea scă locaţii pentru a încasa cât mai repede parnosul de la
Pen ta gon? Desigur, acceptul fără echivoc al instalării scutului în
România.
Existau câteva probleme, după cum urmează:
– scutul era destinat exclusiv apărării spaţiului american, menirea

sa fiind aceea de a monitoriza şi a ţinti rachetele care ar pleca
din proximitatea Rusiei spre SUA, dar cu exp,icaţia oficială că
este îndreptat împotriva Iranului;

– pe termen mediu statul care accepta scutul trebuia să-şi asume
un program de înarmare, astfel încât să integreze în strategia de
apărare naţională şi apărarea scutului;

– scutul trebuia amplasat într-o zonă bună din punct de vedere al
condiţiilor meteo, dar pustie din cauza problemelor pe care câm-
purile electromagnetice magnetice deosebit de puternice ale
componentelor radarului le au asupra sănătăţii oamenilor.

După cum se observă, lucrurile merg în linie. România a acceptat
găzduirea unei componente strategice strict americane şi se
înarmează cu tehnică americană pentru a o apăra (vezi achiziţiile
de avioane şi sisteme Patriot). În ceea ce priveşte zona pustie,
lucrurile au fost trecute sub tăcere. Oricum îl durea în fund pe
beţivul naţional de sănătatea unor amărâţi din zonă. La fel cum pe
Ponta (de mână cu băsescu, desigur), într-o strategie similară, îl
durea în fund de potenţialul distructiv al tehnologiei de fracturare
hidraulică şi otrăvire a solului. Vă amintiţi probabil cum cei doi
„duşmani” erau uniţi în cuget şi-n simţiri pentru autorizarea firmelor
americane în zonă. Noroc cu ieftinirea petrolului care-a scos din
joc „tehnologia” de otrăvire a solului.
În final băsescu şi-a văzut visul cu ochii, reuşind să intre pe uşa din
dos în Casa Albă şi să-şi tragă vreo câteva cadre cu Obama în
plină campanie electorală de re-alegere. Preţul pentru pozele
tiranului de mucava îl plătim şi-acum. Plăvanul instalat în „capu la
stat” nu doar că-şi asumă întreg costul, chiar îl suplimentează
darnic deoarece are un culoar cunoscut. Care culoar l-a dus la
Casa Albă pe poarta din faţă. În rest, „proştii plăteşte”!

Autor: Dan Diaconu
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Borsec, cel mai puternic 
brand românesc

Borsec este, din nou, cel mai puternic brand autohton, potrivit
Topului 100 al celor mai puternice branduri româneşti, lansat de
Biz împreună cu compania de cercetare Unlock Market Re-
search.

Borsec este campioana brandurilor româneşti ocupând prima
poziţie în top, o marcă iubită, aproape de consumatori BrandRo,
topul "100 cele mai puternice branduri româneşti", aflat la cea
de a opta ediție, măsoară "puterea" mărcilor româneşti din per-
spectiva investiţiei de încredere şi afectivitate care le este
acordată de către consumatori, fără a lua în calcul indici
financiari și comerciali.
Studiul are la bază 1.000 de interviuri online şi este reprezentativ
la nivel urban, la nivel de regiune, grad de urbanizare, împărţire
pe sex şi vârstă a populaţiei între 18 şi 55 de ani. Respondenţii
au realizat alegeri între calupuri de mărci, respectiv au ales
care este cea mai importantă și care este cel mai puțin importantă
marcă pentru ei. Aceștia au făcut alegeri multiple între combinații
unice de mărci. În urma acestor alegeri a fost calculat un indice
de preferinţă pentru fiecare brand care ulterior a fost analizat
împreună cu indicele de importanţă al fiecărei categorii în parte,
obținându-se astfel topul final. Performanţa mărcilor româneşti
este măsurată în baza a trei indicatori: importanța mărcii, gradul
de utilizare şi notorietatea ei. Românii au fost întrebaţi şi cum
sunt mărcile româneşti, iar răspunsul a fost că mărcile româneşti
sunt simple, naturale, cu tradiţie, accesibile, la un preţ bun,
durabile şi originale.
Apa minerală este o categorie cu tradiție în România, rămânând
o piatră de temelie pentru ceea ce înseamnă mărci românești și
unul dintre lucrurile care au reușit să ne ducă peste hotare, fiind
recunoscută atât din punctul de vedere al calității, cât și al
tradiției îndelungate. Regina apelor minerale Borsec este un
brand cu o tradiţie de peste 210 de ani, ce a reuşit să se
impună prin calitatea deosebită, fiind o veritabilă valoare
naţională.

Cum l-a înfuriat un vasluian
pe Gigi Becali. Moldoveanul
amărât din comuna Solești 

a rămas fără casă

Povestea vasluianului care o refuzat o casă de la Gigi Becali în
favoarea unei sticle de vin a şocat pe toată lumea. Cererea
bărbatului l-a scos, la vremea respectivă, din sărite pe latifundiarul
din Pipera, care a şi luat o decizie radicală.
Totul s-a petrecut într-un sat din Vaslui. Viorel Garoafă, un
bărbat amărât din comuna Soleşti, trăia într-o cocioabă improvizată,
alături de nevasta şi mulţi copii. Sătenii spun că şi-a vândut
casa pentru băutură, însă varianta „oficială” este că socrul lui a
pus mâna pe acte şi a înstrăinat imobilul.
Comuna a fost vizitată de Gigi Becali, care nu a rămas indiferent
la situaţia lui materială. Acesta a văzut în ce condiţii îşi creşte
bărbatul copii şi i-a zis că-i plăteşte construcţia unei noi case,
cu tot ce-i trebuie.

Replica omului l-a lăsat fără cuvinte pe latifundiarul din Pipera:
„Da pan’ la casă, nu dai mata’ o sticlă de vin?”, l-a întrebat
Garoafă, conform Monitorul de Vaslui. Când a auzit asta, Gigi
Becali a plecat fulger de acolo, fără să mai privească înapoi.
Problemele cu alcoolul ale bărbatului erau recunoscute de toţi
vecinii. Aceştia spun că bărbatul cam uită şi să aibă grijă de
copiii lui, tocmai de asta, nu de puţine ori s-a întâmplat ca
aceştia fie să sufere accidente, fie să fure sau să spargă câte
un geam. Cu toate astea, Viorel Garoafă n-a vrut nici în ruptul
capului să lase autorităţile să-i ia pe cei mici.
„Noi suntem sărăci, dar eu ţin la copiii mei. Au venit de pe la
Protecţia Copilului, dar eu nu-mi dau copiii. Am eu grijă de ei,
au haine, au mâncare, chiar dacă nu avem o casă cum trebuie.
De băut, beau aşa… de pleaşcă, de pe la alţii. Pe copii mai
bine îi omor cu mâna mea decât să-i dau la alţii să-i crească.
Eu le dau tot ce trebuie”, a spus vasluianul.

Hotelierii de pe litoral vor
să aducă forţă de muncă din

străinătate, în special din Asia

Hotelierii de pe litoral propun înfiinţarea unei agenţii guvernamentale
pentru a aduce forţă de muncă din străinătate, în special din
Asia, în condiţiile în care se confruntă cu o criză de personal
deoarece mulţi români au plecat să lucreze peste graniţă.
Hotelierii sunt dispuşi să le plătească străinilor care vin să se
angajeze la ei cursuri intensive de limba română.
Prim-vicepreşedintele FPTR şi preşedintele Asociaţiei Patronale
Mamaia, Nicolae Bucovală, a declarat, luni, după dezbaterea
publică a proiectului legii turismului, că în privinţa personalului
calificat din turism anul viitor problemele ar putea fi mai mari
decât în acest an şi că a propus înfiinţarea unei agenţii guver-
namentele prin intermediul căreia să fie adusă forţă de muncă
din străinătate.
“În privinţa personalului calificat, probabil că la anul vom avea
probleme şi mai mari decât am avut anul acesta. Am propus
domnului ministru înfiinţarea unei agenţii guvernamentale care
să se ocupe de aducere a forţei de muncă din afară, aşa cum
noi am exportat, exportăm sau avem patru milioane de români
afară, probabil sunt zone în lume, şi mă refer la Asia, unde mulţi
îşi doresc să vină să lucreze în România, unde salariile pe care
le oferim noi sunt mai mari decât au ei acolo”,  a afirmat Nicolae
Bucovală. El a spus că cei care vor veni să lucreze în ţara
noastră vor urma cursuri intensive de limba română, plătite de
către agenţii economici.
“Fiecare agent economic poate şi cred că îşi permite să facă un
curs intensiv de limba română. Depinde ce lucrează, dacă
lucrează în bucătărie, nu îi trebuie prea mult limba română,
dacă lucrează ca ospătar sau debarasator vor fi noţiuni de bază
pe care eu cred că în două, trei luni de zile le învaţă, iar aceasta
intră pe cheltuiala agentului economic”, a explicat prim-
vicepreşedintele FPTR.
El a mai spus că forţa de muncă ar putea veni din toată Asia,
dar mai puţin din Europa. “Ar putea să vină din toată Asia, mai
puţin din Europa, unde, sincer, la ora asta nu putem face faţă
salariilor din Uniunea Europeană”, a recunoscut Nicolae Bucovală.
O altă soluţie pentru criza personalului calificat ar putea fi
reducerea fiscalităţii pe costul muncii.
“Cea mai simplă modalitate mi se pare reducerea fiscalităţii pe
costul muncii. Dacă statul ne va permite ca la un salariu de o
mie de euro net, în mână, să plătim 200 de euro impozite la
stat, cred că asta este cea mai bună metodă şi agentul economic
poate să îşi racoleze românii şi să-i aducă înapoi în ţară.Sigur
că asta ar fi cea mai bună soluţie pentru noi”, a mai spus
Nicolae Bucovală.
La rândul său, ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, a
afirmat că Guvernul va realiza centre de pregătire profesională,
dar mulţi au spus că nu mai are cine să se pregătească aici
deoarece foarte mulţi români sunt plecaţi în străinătate. “Noi
am spus în programul de guvernare că trebuie să realizăm şi
vrem să realizăm aceste centre de pregătire profesională. Mulţi
au spus că este de lăudat această acţiune, dar au spus pe cine
calificăm, pentru că nu mai avem resursă umană în România
pentru că foarte mulţi cetăţeni români sunt plecaţi şi muncesc
în afara României”, a explicat ministrul Mircea Titus Dobre.

De unde vine carnea de porc
din supermarketurile româneşti

Este cunoscut că majoritatea cărnii de porc vine din afara țării.
Carne din România întâlnim doar la micile măcelării și magazine
de cartier. Recent, țara noastră a important „carne şi organe co-
mestibile de pasăre“ în valoare de aproximativ 51.000 euro,
import despre care ministerul Agriculturii nu a știut să dea nici
măcar o informație.
Potrivit Capital, România importă carne din state europene și
chiar din Africa. Jurnaliștii Capital relatează că au cumpărat
carne de porc care provenea chiar din Guinea Bissau, una din
cele mai mici țări din Africa.
Ministerul Agriculturii, condus de celebrul Petre Daea, nu a știut
să dea informații privind importurile de carne de porc din
această țară africană. Ba, mai mult, în loc să ofere date despre
comerțul cu Guinea Bissau, a dat date despre comerțul cu
Guinea Ecuatorială, tot un stat african dar aflat la 3.000 de
kilometri distanță.
Potrivit datelor oficiale, România a importat din Guinea Ecuatorială
54 de tone de „carne şi organe comestibile de pasăre“, tranzacţie
a cărei valoare a fost de aproximativ 51.000 euro.
Se pare că „în anul 2017, perioada ianuarie–iunie, nu sunt în-
registrate date statistice privind carnea şi produsele din carne
de porc“, susţin reprezentanţii Ministerului Agriculturii.
Cu alte cuvinte, oficialii guvernamentali nu au date că în super-
maketuri se vinde carne de porc proaspătă din Guineea Bis-
sau.

Ce cunoscut lanț de supermarketuri
ar vrea miliardarul Jeff Bezos

să cumpere în România?
Omul care l-a detronat pe Bill Gates, cel mai bogat om al
Planetei, ar putea veni în România. Miliardarul Jeff Bezos,
fondatorul Amazon, are o avere estimată la 90 de miliarde de
dolari, cu 500 de milioane mai mult decât fondatorul Microsoft
și vrea să dea lovitura și la noi în țară. 

Un mare zvon circulă în rândul investitorilor şi traderilor de pe
bursa de la Paris. Se pare că Bezos ar fi interesat de unul
dintre cele mai cunoscute lanțuri de supermarketuri din Româ-
nia.
Potrivit Libertatea, este vorba despre gigantul Carrefour.
Miliardarul nu s-ar afla la prima tranzacție de acest gen, acesta
a finalizat, în luna august, preluarea lanţului american de
magazine alimentare bio Whole Foods Market.
De asemena, miliardarul nu este străin țării noastre, Amazon a
creat 400 de locuri de muncă în noul Centru de Dezvoltare şi
Tehnologie de la Iaşi, crescând numărul total al angajaţilor la
1.000. De asemenea, compania intenţiona să mai angajeze alţi
1.000 de oameni la Bucureşti şi cauta să închirieze 10.000 mp
de birouri.
Noul sediu Amazon din România găzduieşte patru departamente:
Technology Development, Compliance Operations, Retail Services
şi Digital Imaging, toate fiind implicate în dezvoltarea, inovarea
soluţiilor tehnologice şi consolidarea operaţiunilor de pe site-ul
Amazon.
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Cazarea studenţilor: 
cămin cu 95 de lei pe lună

versus garsonieră cu minim
100 de euro pe lună.

Universităţile din ţară îşi aşteaptă studenţii cu zeci de mii de locuri de
cazare, pregătite pe durata verii. În unele cămine tarifele s-au majorat,
dar tot sunt mult mai mici decât cele practicate pentru închirierea unor
garsoniere sau apartamente de pe piaţa imobiliară. În cămin, se poate
sta şi cu 95 de lei pe lună, la Timişoara, în camere cu cinci paturi. Cel
mai scump cămin este la Sibiu, dar este un bloc de garsoniere şi apar -
ta mente de lux cu toate dotările, inclusiv loc de parcare. Tariful lunar
ajunge aici şi la 830 de lei. În ceea ce priveşte spaţiile închiriate de pe
piaţă, în niciun oraş preţul nu este mai mic de 100 de euro pe lună.

Alba: 200 de lei pe lună în cămin,
150 de euro pe lună, în gar so -
nie ră. La Alba Iulia, studenţii Uni -
versităţii „1 Decembrie 1918” au
la dis po ziţie patru cămine stu -
den ţeşti în care beneficiază de
condiţii extrem de bune, catalogate
de reprezentanţii in sti tu ţiei de
învăţământ ca fiind de „trei stele”.
Purtătorul de cuvânt al Uni ver -

si tăţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Diana Câmpan, a declarat că
universitatea are trei cămine proprii şi un cămin închiriat, oferind
aproximativ 900 de locuri de cazare.
Câmpan a spus că instituţia îşi doreşte să construiască în următorii ani
un nou cămin studenţesc, astfel încât să poată asigura toate solicitările
de cazare din partea studenţilor care aleg să studieze la Alba Iulia.
”Universitatea noastră pune la dispoziţia studenţilor locuri în patru
cămine, trei proprii şi unul închiriat, prin care oferim aproximativ 900
de locuri de cazare. În cadrul acestor cămine putem spune că oferim
condiţii de trei stele studenţilor noştri” a spus Diana Câmpan.

Potrivit acesteia, camerele din
căminele studenţeşti au băi proprii,
televizor, frigider şi acces gratuit
la internet, iar în fiecare cămin
există săli de lectură do tate cu
calculatoare, bucătării utilate şi
spălătorii cu maşini de spălat.
Taxa de cămin pe care trebuie
să o achite studenţii este de 200
de lei pe lună. Locurile în cămi -

ne le studenţeşti din Alba Iulia se distribuie printr-un proces on-line, iar
la repartizarea acestora contează mediile studenţilor. Astfel, mulţi dintre
tineri se orientează spre piaţa imobiliară, unde chiriile încep de la 150
de euro pentru o garsonieră şi pot ajunge până la 500 de euro pentru
un apartament.
Adriana Dan, consultant imobiliar la o agenţie din Alba Iulia, spune că,
în municipiu, piaţa chiriilor se confruntă cu o cerere mult mai mare
decât oferta, ceea ce a determinat creşterea preţurilor, astfel încât
acestea au ajuns să rivalizeze cu cele din marile oraşe cu centre uni-
versitare precum Cluj-Napoca, Timişoara sau Bucureşti.
Cele mai căutate imobile sunt cele din cartierele centrale şi, în special,
garsoniere sau apartamente din blocuri noi, mobilate şi utilate.
La Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia studiază în prezent
aproximativ 5.000 de studenţi la studiile de licenţă şi masterat.
Arad: 170 de lei pe lună în cămin, 100 de euro în garsonieră
Cele două universităţi din Arad au, în total, disponibile aproximativ 700
de locuri de cazare în cămine studenţeşti, însă acestea pot fi
suplimentate, la nevoie, cu locuri în internate şcolare.

Universitatea ”Aurel Vlaicu” Arad
deţine două cămine studenţeşti,
cu un total de 426 de locuri.
Gradul de ocupare a căminelor
în anii anteriori a fost de 90 la
sută, astfel că nu au existat
cereri ale studenţilor care să nu
fi fost rezolvate.
Costul lunar de cazare într-o
cameră cu patru paturi este de
170 de lei pe lună, preţ care in-

clude zece mese de prânz. În camerele cu două paturi, preţul este de
250 de lei pe lună, tot cu zece mese incluse.
La Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” există aproximativ 280 de
locuri de cazare în camere cu 1 – 4 paturi din cămine proprii, ocupate
în mare parte de către studenţii străini de la Medicină.
Preşedintele universităţii, Aurel Ardelean, a declarat că, în cazul în
care există mai multe solicitări de cazare, cum s-a întâmplat în anii
anteriori, acestea vor fi oferite în internate şcolare.

“Am încheiat contracte cu şcolile care au internate şi locuri disponibile
şi le închiriem. Preţul de cazare pentru un student va fi de cel mult 300
de lei pe lună, fără mese incluse”, a declarat Ardelean.
În Arad, studenţii pot închiria garsoniere la preţuri cuprinse între 100 şi
250 de euro pe lună, sau apartamente la preţuri cuprinse între 250 şi
300 de euro, în  zonele apropiate de universităţi.
Cele două universităţi arădene au avut aproximativ 20.000 de studenţi
în anul anterior.
Constanţa: 165 de lei pe lună în cămin, 160 de euro pe lună în
garsonieră

Universitatea ”Ovidius” oferă
studenţilor în noul an şcolar
1.327 de locuri de cazare în
cele patru cămine ale instituţiei
de învăţământ, două dintre aces-
tea fiind amplasate pe bulevardul
Mamaia, iar alte două în zona
Pescărie. Din acest număr, 879
sunt oferite studenţilor români,
iar restul de 448 sunt pentru

bursieri ai statului român, studenţi familişti, medici rezidenţi, persoane
cu dizabilităţi, cadre didactice şi angajaţi ai Universităţii.
Tariful achitat de un student aflat la învăţământul fără taxă este de 165
de lei pe lună. Un student aflat la învăţământul cu taxă plăteşte 280 de
lei pe lună, 290 de lei pe lună plătesc cadrele didactice şi tot 165 de lei
personalul administrativ.
Solicitările pentru un loc de cazare în căminele Universităţii ”Ovidius”
mai pot fi depuse până pe data de 25 septembrie, la ora 18.00, după
care va fi realizat clasamentul, iar în 27 septembrie pot fi depuse even-
tualele contestaţii, rezultatele finale ale cazării urmând să fie cunoscute
în aceeaşi zi, la ora 21.00. Astfel, cazarea studenţilor va începe din
data de 28 septembrie.
Studenţii care nu doresc să stea la cămin sau care nu mai prind locuri
aici au parte de numeroase oferte de închiriere a unor apartamente
sau garsoniere, multe dintre acestea aflându-se chiar în apropierea
instituţiei de învăţământ.
Astfel, o vilă din zona Delfinariu oferă camere de închiriat, preţurile
fiind cuprinse între 350-500 de lei de persoană pe lună, iar o altă vilă,
aflată la ieşirea din Mamaia spre Năvodari, pune la dispoziţie camere
single, pentru 650 de lei pe lună şi pentru două persoane, la 790 de lei
pe lună, anunţurile precizând că în aceste tarife sunt incluse şi utilităţile.
De asemenea, preţul pentru închirierea unei garsoniere oscilează între
160 şi 180 de euro pe lună, iar studenţii care preferă să stea într-un
apartament cu două camere vor plăti între 220 şi 250 de euro pe lună.
Timişoara: 95 de lei pe lună în cămin, 200 de euro pe lună în garsonieră
Căminele celor patru universităţi din Timişoara oferă, în total, peste
13.000 de locuri de cazare, cele mai multe, respectiv circa 6.000 de lo cu -
ri, fiind disponibile la Universitatea Politehnică din Timişoara, în 16 cămine.
”Sunt disponibile 4.500 de locuri în căminele cu camere de cinci paturi
şi 1.600 de locuri în cele cu două paturi. Cazarea studenţilor se face în
perioada 21 – 25 septembrie”, au transmis reprezentanţii UPT.
Această universitate a stabilit şi taxele de cazare. Astfel, studenţii care
au locuri bugetate vor plăti lunar 95 de lei pentru a locui în camere cu
cinci paturi. Cei care nu sunt pe locuri bugetate, vor plăti o sută de lei,
pentru aceleaşi camere cu cinci paturi.
În camerele cu două paturi, studenţii de pe locurile bugetate vor plăti
160 de lei, iar cei la fără taxă vor plăti 165 de lei.
Universitatea de Vest din Timişoara are disponibile aproximativ 3.000
de locuri de cazare în cele zece cămine ale proprii. Preţul mediu de
cazare este de o sută de lei.
La Universitatea de Vest se depun, an de an, aproximativ 6.000 de
cereri de cazare, însă doar jumătate dintre acestea pot fi rezolvate.
Oricum, Universitatea are in constructie încă un cămin unde va putea
caza studenţi, încercând să rezolve cât mai multe dintre solicitări.
La Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara
sunt disponibile aproximativ 2.500 de locuri de cazare pentru studenţi, în
şapte cămine. Tarifele de cazare sunt cuprinse între 75 de lei pentru un
loc într-o cameră cu patru paturi, 85 de lei în cameră cu trei paturi şi 120-
200 lei în cameră cu două paturi pentru studenţii de pe locurile bugetate.
Studenţii de pe locurile nebugetate plătesc 185 de lei pentru un loc în
cameră cu patru paturi, 195 de lei pentru un loc în cameră cu trei paturi
şi 230-310 lei pentru loc în cameră cu două paturi.
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului
”Regele Mihai I al României” din Timişoara oferă studenţilor săi peste
1.500 locuri, care sunt disponibile în cinci cămine, dintre care unul de
garsoniere. Preţurile de cazare variază de la 125 de lei pentru un loc în
cameră cu patru paturi şi 335 lei pentru loc în căminul cu garsoniere.
Studenţii care nu prind locuri în căminele din Timişoara, îşi pot închiria
locuinţe în oraş. O garsonieră se poate închiria cu aproximativ 200 de
euro pe lună, un apartament cu două camere se închiriază cu pes te 300
de euro pe lună, iar cele cu trei camere depăşesc 380 de euro lunar.
Galaţi: 120 de lei pe lună în cămin, 150 de euro pe lună în garsonieră

În căminele studenţeşti apar ţi n -
ând Universităţii ”Dunărea de
Jos” din Galaţi sunt circa 2.800
de locuri de cazare şi, deşi taxele
pentru regia de cămin vor mai
creşte, tarifele pentru închirierea
unei garsoniere sau a unui
apartament în oraş rămân mult
mai mari, având în vedere oferta

redusă de pe piaţa imobiliară. Studenţii Universităţii ”Dunărea de Jos”
din Galaţi au la dispoziţie, ca şi anul trecut, circa 2.800 de locuri de
cazare, însă taxa pentru regia de cămin s-ar putea majora.
Directorul campusului studenţesc, Cristinel Ioja, a afirmat că până
acum studenţii de la buget au plătit o taxă pentru regia de cămin de
120 de lei pe lună, iar studenţii de la taxă 220 de lei pe lună pentru un
loc în căminele Universităţii
”Dunărea de Jos”, însă aceste tarife ar putea creşte uşor.

"Au crescut salariile şi am avut şi cheltuielile acestea de reparaţii,
investiţii, care s-au ridicat la circa 500.000-600.000 de lei. Prin urmare,
va exista o mică majorare a taxei de cazare; nu s-a stabilit încă. Avem
circa 2.800 de locuri, ca şi anul trecut, şi vom face tot posibilul să fie
loc pentru toţi care vor dori să se cazeze. În medie vor fi câte trei
studenţi într-o cameră", a spus Ioja.
În campusul studenţesc există săli de lectură, o reţea de cantine
formată dintr-o cantină mare şi trei micro-cantine, un cabinet medical,
un punct de prim-ajutor, un centru de mediere socială, un post de
poliţie, o reţea proprie de internet, o reţea de cablu tv, o sală de
fintness, precum şi o sală de forţa. Cazarea studenţilor Universităţii
Dunărea de Jos se va face în perioada 29 septembrie-2 octombrie.
Pe de altă parte, chiar dacă taxa pentru regia de cămin va mai creşte,
tarifele pentru închierea unei garsoniere sau a unui apartament în
oraş, sunt cu mult mai mari.
"În general, pentru închirierea unei garsoniere sau a unui apartament
cu o cameră preţurile sunt de 150-200 de euro pe lună, în funcţie de
zonă şi de dotări. La apartamentele cu două camere preţurile sunt de
200-300 de euro, dar se poate ajunge şi la 600-700 de euro. Oferta
este redusă şi din acest motiv s-a ajuns la aceste preţuri; nici nu s-a
mai construit, iar apartamentele noi sunt de lux şi nu sunt mulţi cei
care îşi permit să le închirieze. Totuşi, sunt studenţi care vin să se in-
tereseze şi am închiriat deja câteva apartamente", a afirmat administratorul
unei agenţii imobiliare din Galaţi.
La cursurile Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi sunt aşteptaţi
aproximativ 11.000 de studenţi, dar procedura semnării contractelor
de studii pentru noul an universitar se va derula în perioada 28 sep-
tembrie-6 octombrie.
Sibiu: 130 de lei pe lună în cămin, 200 de euro pe lună, în garsonieră
Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu pune la dispoziţia studenţilor
aproximativ 2.000 de locuri de cazare în cele opt cămine pe care le
administrează.
Purtătorul de cuvânt al Universităţii, Teodor Boantă, a declarat, pentru
News.ro, că în acest an s-au făcut lucrări de reparaţii şi igienizări în
toate căminele, s-au schimbat saltele, perdele, instalaţii, fără însă a fi
efectuate transformări majore, acestea fiind realizate în anii precedenţi.
”În căminele ULBS sunt condiţii excelente de cazare, s-au efectuat şi
lucrări pe durata verii, căminele urmând a fi pregătite pentru studenţi”,
a declarat Teodor Boantă.
Potrivit acestuia, tarifele percepute de Universitate au crescut uşor în
acest an, în medie cu zece lei.
Cele mai râvnite sunt locurile din căminele aflate în zona centrală,
aproape de majoritatea facultăţilor, adică în căminele 1,2 şi 3. Căminele
1 şi 2 au camere cu câte două sau patru paturi, iar studenţii care
locuiesc în ele plătesc între 130 şi 335 de lei pe lună. Tariful depinde
atât de tipul de cameră – cu două sau patru paturi, cât şi de tipul de
student. Cel mai puţin plătesc copiii cadrelor didactice, orfanii şi
bursierii statului român, care învaţă pe locurile bugetate, iar cel mai
mult studenţii români sau străini care stau în cameră cu două paturi, la
mansardă şi învaţă pe locurile cu taxă.
Căminul 3 este, în general, preferat de studenţii străini. Aici sunt camere
cu unul sau două paturi şi garsoniere. Tarifele se încadrează între 305
lei pe lună, pentru studenţii români care învaţă pe locurile bugetate şi
705 lei pe lună pentrun studenţii străini din afara spaţiului comunitar.

Căminul Academica are condiţii
de lux. Este format din 30 de
garsoniere şi cinci apartamente
şi este destinat, în principal,
doc toranzilor, masteranzilor şi
rezidenţilor familişti. Tarifele sunt
cuprinse între 620 şi 830 de lei
pe lună. Garsonierele şi aparta-
mentele au însă tot ce trebuie:
bucătărie utilată complet, maşină
de spălat rufe, loc de parcare.

În restul căminelor, cazarea poate porni şi de la 120 de lei pe lună. În
unele cămine însă nu există baie proprie în fiecare cameră, fiind
situată pe palier.
Cazarea începe, în 28 septembrie, cu studenţii din anii mari - IV-VI şi
continuă cu studenţii din anii mai mici.
Repartizarea locurilor în cămine se face în funcţie de medie şi de fac-
ultate.
Mulţi dintre studenţii care vin la Sibiu din alte zone ale ţării sau din
judeţ aleg însă garsoniere sau apartamente. În tot oraşul, sunt puse la
dispoziţie locuri pentru închiriat. Preţul acestora porneşte de la 200 de
euro pentru o garsonieră şi poate ajunge şi până la 400 de euro pentru
un apartament de două camere, în funcţie de zona în care este situat
imobilul şi de dotările pe care le are apartamentul.
La Univestitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu sunt aşteptaţi peste 14.000
de studenţi care vor învăţa în cele nouă facultăţi care au programe de
licenţă şi masterat.
Cluj-Napoca: 100 de lei pe lună în cămin, 250 de euro pe lună în
garsonieră.  Universitatea Babeş-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca dispune
de 17 cămine, în care studenţii beneficiază de acces gratuit la internet
şi săli de lectură. În campusuri, există posibilitatea ca beneficiarii de
cazare să solicite contracost un loc de parcare a autovehiculului.
În incinta Căminelor 14 Haşdeu, 16 Haşdeu, Economica II şi Sport XXI
există spălătorii amenajate. La subsolul Căminul 16 Haşdeu studenţii
pot folosii spaţiile destinate activităţilor de divertisment şi aparatura din
sălile de fitness, iar în apropierea Căminului 2 Haşdeu s-a amenajat
un teatru de vară în care studenţii pot organiza diferite activităţi.
În total, sunt peste 5.200 de locuri de cazare al căror tarif este cuprins
între 100 şi 170 de lei pe lună. UBB are circa 40.000 de studenţi.
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca dispune de peste 4.800 de
locuri de cazare în mai multe cămine, cuplate în campusuri. Preţul
unui loc poneşte de la 110 lei pe lună. 
În Cluj-Napoca, pentru închirierea unui spaţiu de pe piaţa imobiliară,
tinerii ar trebui să scoată din buzunar minim 250 de euro pentru o gar -
sonieră, iar pentru aprtamente tarifele ajung şi la 700 de euro pe lună. 
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Galeria ciudățeniilor
în USR București

Povestea începe, aș zice, prin 2014. Nicușor Dan candidase în
2012, se știa că va candida în 2016. 2014 era un bun moment
să înceapă construcția unei organizații solide cu care să
candideze. Dar dl Dan a ezitat și a amânat. Asociația Salvați
Bucureștiul îi era mai aproape și problemele sale erau mai pre-
sante.

Uniunea Salvați Bucureștiul se lansează abia la mijlocul lui
2015 și, până la lansarea candidaților pentru locale, nu prea
par activi.
La alegeri, dl Dan recuperează discrepanțele. În ciuda unor
inabilități de comunicare, sau poate tocmai datorită lor, el
transmite o aură de autenticitate, de opoziție la sistem, obținând
30% în alegerile pentru Primar și 25% în cele pentru Consiliul
General. La Sectorul 1, cu 29%, Clotilde Armand este aproape
de a obține Primăria.
Ce nu se vede în spatele acestui succes este că organizația de
partid a fost încropită în grabă. USB a avut oarecari dificultăți în
a umple listele de candidați cerute de lege. Pe liste au ajuns și
oameni care nu aveau neapărat chemare pentru politică, fie și
ea locală. Unii dintre aceștia poate nici nu sperau că vor fi aleși.
Din aceste dureri ale facerii a ieșit o comunitate de consilieri
locali și generali pestriță, incluzând oameni care știu și care nu
știu ce fac. O bună parte din cei ce știau ce fac au plecat apoi
să construiască listele parlamentare ale USR, lăsând Bucureștiul
cumva orfan.
Despre unele probleme rezultate din acest proces voi vorbi în
cele ce urmează.
Septembrie 2016: Sorin-Ioan Ceacâr propune segregarea
săracilor
În urma unei tâlhării în RATB, dl Ceacâr, consilier USB Sector
4, ajunge la concluzia că problema sunt cei ce nu își pot
permite bilet și, prin urmare soluția (singura soluție) este
segregarea acestora în autobuze speciale:
„Problema mijloacelor de transport în comun în București se
poate face într-un singur fel, pentru a fi benefică bucureștenilor
și persoanelor aflate în tranzit în Capitală: 

prin transferarea a 40% dintre mijloacele de transport deja
existente, pe fiecare linie supraterană, în zona de gratuitate, și
păstrarea celorlalte cu plată” 
Deși frecvența autobuzelor cu plată ar scădea, consilierul USR
crede că achiziția de abonamente ar crește cu 50%. Probabil
din pura satisfacție de a călători civilizat, fără sărăcime.
Februarie 2017: USR Sector 5 încurajează reclamațiile împotriva
oamenilor străzii
O postare a USR se lăuda că partidul a obținut adresa de mail
la care se pot face plângeri și reclamații conta oamenilor străzii:
„Datorită unor probleme semnalate de către cetățeni, legate de
oameni ai străzii ce locuiesc pe lângă sau în imobile și deranjează
bunul mers al vieții (aspecte ce țin de igienă, zgomot, gunoaie),
am profitat de prezența doamnei Florentina Popescu, director
general al DGSPAC sector 5 și am întrebat-o ce pot face
cetățenii care vor să facă o reclamație către instituția pe care o
coordonează. (...) Orice plângere făcută va fi analizată de
angajații DGASPC sector 5 și apoi se va face o anchetă
socială.”
În urma scandalului iscat USR 5 a revenit zicând că ei vorbesc
de deranj, reclamații și plângeri, dar de fapt „susțin cauza”
oamenilor străzii.
Iulie 2017: Antonio Andrusceac pune femeile la locul lor
Aici nu mai dau nici o explicație, încep direct cu citatul:  „Nu va
mai mințiți. TOATE femeile sunt făcute să fie mame și soții.
Frustrările nu se ascund în spatee ‘carierei’. Ce-i de fapt
‘cariera’:)? O aparență de importanta dată de un ecuson agățat
de gât, un salariu destul de prost pentru multă umilință și
renunțări?
Prima casă sau mașina luate într-un milion de rațe, doar ca să
vadă Satu’ că fata s-a ajuns….nu păcălesc însă pe nimeni, tot
neîmplinite rămân, fără familii, fără copii….auzind mereu – ‘da’
tu mamă, nu te mai măriți?’ Pentru că în înțelepciunea lor,
mamele, bunicile, știu care este adevărata împlinire a femeii…”
La data la care a produs aceste panseuri, dl Andrusceac avea
la activ și alte ieșiri care i-au atras reclamații din partea colegilor.
O parte din aceste plângeri au a fost aduse în atenția Biroului
Național, unde unul din cei trei raportori a fost Clotilde Armand,
sponsorul politic al d-lui Andrusceac.
BN a decis suspendarea temporară a dlui Andrusceac. Pe
perioada acestei suspendări, el continuă să reprezinte USR în
Consiliul Local de sector. Dl Andrusceac a încercat, conform
unei surse, să rămână implicat în viața de partid chiar și în
timpul alegerilor interne pretextând că nu a primit acasă decizia
de suspendare.
Septembrie 2017: Florin Ivan zice că părinții copiilor handicapați
beau banii din ajutoare
Preiau mai jos din postarea lui Vitalie Cojocari, susținută de un
clip video:
[Florin Ivan:] „S-a dat această o mie de lei la handicapați, știm
unde se duc banii ăia? Îi ia părinții, de regulă, se duc unde vor
ei, că la băutură, că pe haine...”
Florin Ivan consideră că jumătate din oamenii săraci, care
primesc bani se duc cu ei „la bodegă”. Nu se bazează pe un
studiu, o cercetare sociologică, ci pe ceea ce observă pe
stradă, dar și pe faptul că unii i s-ar fi lăudat.
Dl Ivan propune preluarea copiilor celor săraci în școli „speciale”,
cu (semi)internat.
Roxana Wring a cerut ca dl Ivan să piardă sprijinul politic al
USR pentru funcția de consilier general. La puțin timp după
aceasta dl Ivan a scris un fel de scrisoare de scuze (destul de
temeinică) pe wall la Zamfi Irina, ONG-ista Active Watch care a
ridicat prima dată problema pe Facebook. Prietenii din USR
Popular ai dlui Ivan sunt însă nemulțumiți că lumea se leagă de
exprimările acestuia și nu se uită la „soluții”. Pe un grup discret,
dar accesibil publicului mai larg, dl Moroianu senior sugera
chiar penalizarea celor care monitorizează și contestă greșelile
colegilor USR-iști din facțiuni rivale.

Am întrebat-o pe dna Wring, între timp aleasă președinte USR
București, ce se mai aude vizavi de dl Ivan. Ea a reconfirmat că
a înaintat o cerere către Biroul Național privind retragerea
sprijinului politic dar nu a putut oferi un calendar al analizării
cererii, deoarece nici BN nu stabilit termene.
USR București și săracii
Înainte de a trece mai departe, să zăbovim puțin și să ne uităm
la punctele comune ale gafelor de mai sus. Ele nu sunt neapărat
reprezentative pentru USR București și nici pentru USR Popular
(de care unii sunt apropiați). Dar comportamentele lor au fost
tolerate, și asta este o problemă.
În primul rând, vedem că săracii sunt decăzuți și imorali. Ei
atacă cetățenii cinstiți în autobuz, deranjează străzile pe care
dorm și beau banii copiilor. Față de aceste comportamente am
auzit chiar și acuzația de fascism și, pe undeva, înțeleg de
unde vine. Faptul că mai mulți din acest grup doresc ca un liceu
să continue să poarte numele unui demnitar din guvernul
Antonescu nu ajută cu nimic această imagine.
Trebuie insistat, însă, că nici cei mai dubioși consilieri USR nu
promovează violența. Mai degrabă ei vor să îi mituiască pe
săraci cu autobuze gratis și internat pentru copii pentru ca
aceștia să stea la locul lor. De aceea, cel puțin uneori, primesc
critica cu nedumerire și susțin sincer că ei acționează pentru
binele comun.
Interesant din punctul meu de vedere este inclusiv faptul că
oamenii despre care vorbesc mai sus nu înțeleg cum au fost
aleși și pe cine reprezintă. Mai mult de un sfert din alegătorii lui
Nicușor Dan au maxim 12 clase ceea ce, în București, cu greu
te califică la o viață prosperă. În Ferentari (care nu este o zonă
bogată) Nicușor Dan a luat 18% iar USR 15%.
Ideea că USR este (doar) un partid de corporatiști este
pernicioasă. Sărăcimea Bucureștiului, prin votul său anti-sistem
a contribuit decisiv la lansarea USB care, astfel, a devenit un
simbol suficient de puternic încât să coaguleze grupuri pre-
existente din Iași, Târgu Mureș sau Cluj. Sarcina USR nu este
să îi tragă de urechi ci să îi reprezinte.
USR Sector 1 nu are loc decât pentru cei de orientare hetero?
Cel puțin două surse din USR susțin că a existat o candidatură
la Sectorul 1 care a fost respinsă deoarece persoana și-ar fi de-
clarat, în alt context, posibila orientare homosexuală. Informațiile
sunt puțin vagi și în acest moment nu pot exclude că au fost in-
vocate și alte motive, dar sursele sunt credibile. (Numele per -
soa nei nu va fi scris în acest articol din motive de protecție.)
Am cerut comentarii de la președintele Elek Levente și pe
purtătorul de cuvânt Dan Barna. Ambii au spus că, în principiu,
un asemenea comportament este inacceptabil. Dl Elek a sugerat
ca cel vizat să se adreseze forurilor de partid cu o contestație.
Și doamna Armand a susținut că USR nu face nici un fel de
discriminări.
USR București, încotro?
La alegerile interne USR București au câștigat, conform unor
opinii mai apropiate de fenomen decât a mea adepții lui Nicușor
Dan. Dar, deși „nicușoriștii” pot fi un grup „nicușorismul” nu este
o identitate politică. Adepții domnului Dan sunt uniți de dorința
de a ține partidul împreună și, pentru asta, au fost pregătiți să
facă compromisurile necesare în timpul referendumului intern.
Dar cât de departe se va merge cu compromisul? Decizia
Roxanei Wring de a se opune lui Florin Ivan și o anumită stare
de neliniște în USR Popular sugerează că vremea când se
putea cere impunitate sub acoperirea sensibilităților și identității
„conservatoare” ar putea să fie pe trecute. Să vedem, însă, ce
ne rezervă viitorul.
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Catalonia independentă

Catalanii anunță că referendumul pentru obținerea independenței
a fost un real succes și își proclama independența față de Spania,
în ciuda opoziției Guvernului de la Madrid. Bătălia dintre Catalonia
și Madrid este una veche și a devenit cunoscută în toată lumea
datorită meciurilor de fotbal dintre FC Barcelona și Real Madrid.
Rivalitatea dintre cele două echipe este dusă la extrem, mai ales
din partea catalanilor, care nu au ezitat să afișeze mesaje se pa -
ratiste atât la meciurile din Catalonia, cât și la cele de la Madrid.
Una dintre marile amenințări ale Guvernului de la Madrid, împotriva
Cataloniei a fost mereu excluderea echipelor de fotbal din prima
ligă a Spaniei. Excluderea unor echipe precum FC Barcelona,
Espanyol sau Girona ar putea avea consecințe de za s truoase
pentru fotbalul din Spania. Meciurile dintre Real Madrid și
Barcelona produc sume uriașe de bani și chiar influ en țează
mersul economiei spaniole.
Catalonia are 7,5 milioane de locuitori și produce 20% din PIB-ul
Spaniei, însă ei primesc înapoi doar 5%. Turismul, fotbalul și
industria au transformat-o într-una dintre cele mai bogate regiuni
ale țării. Una dintre nemulțumiri este, așadar, simplă și clară:
Catalonia crede bagă în cuferele Madridului mai mult decât pri -
mește. Tensiunile au crescut în timpul crizei economice din 2008,
atunci când șomajul ajunsese la 19% în Catalonia, iar guvernul
local se plângea să nu primește suficient sprijin de la centru.
La toate acestea se adaugă istoria și simbolurile. Catalonia are o
istorie distinctă, mai veche de o mie de ani. Totodată, regiunea
are o limbă proprie – catalana – care nu este un dialect al
spaniolei, ci o limbă care s-a dezvoltat din latina vulgară vorbită
de romanii care au colonizat zona Tarragonei.
Cei 7,5 milioane de locuitori ai Cataloniei vorbesc o limbă distinctă
și au făcut din regiunea lor una dintre cele mai bogate regiuni
iberice, puternic industrializată și cu turism exploziv (Barcelona și
Costa Brava). Contribuie cu 19% la bugetul de stat al Spaniei și
primește înapoi 5%. Are autonomie recunoscută, cu Guvern și
Parlament proprii, cu limba catalană recunoscută oficial.
Catalanii vor independență și un stat nou, separat, la care există
posibilitatea să adere în viitor și o provincie franceză de lângă
Pirinei, Russillon, precum și Insulele Baleare și Valencia. Dacă
acest referendum trece și dacă ar fi recunoscut de Spania (im-
probabil), catalanii vor să adere separat la UE.
Catalonia a tânjit mereu după o autonomie cât mai mare, mai
ales după ce a depășit perioada de dictatură a generalului Franco
(1939 – 1975). Un moment de cotitură a venit în 2005. Legislatorii
spanioli și parlamentul din Catalonia au aprobat atunci un statut
de autonomie pentru regiune, care schimba modul în care se
alocau banii și răspundea nemulțumirilor privind limba. Mare
parte a acelor modificări au fost anulate de către Curtea
Constituțională în 2010, fapt ce a a stârnit revoltă, mai ales în
rândul naționaliștilor.
De atunci, în fiecare an, aproape un milion de persoane ies în
stradă de 11 septembrie, ziua națională a Cataloniei.
Consecințe dezastruoase pentru Spania
Referendumul pentru independența Cataloniei este unul care ar
putea avea efecte dezastruoase pentru Spania. Țara Bascilor, o
altă regiune puternică care se întinde jumătate în Spania și
jumătate în Franța, ar putea forța independența.
Bascii au cerut de mai multe ori separarare de Spania, dar nu cu
aceeași forță ca și catalanii. Dacă Catalonia va deveni regiune
independentă, cu siguranță Țara Bascilor va urma exemplul și se
va forța organizarea unui referendum pentru separarea de Madrid.

O româncă va deveni prima
doamnă a Cataloniei 

Marcela Topor, o româncă din
Vaslui, este prima doamnă a Cat-
aloniei și ar putea deveni cea mai
importantă femeie din noua țară
dacă, în urma referendumului,
provincia din nord-estul Spaniei
își va declara independența.

Soția lui Carles Puigdemont, președintele Cataloniei și cel care
a inițiat referendumul de duminică 1 octombrie, este o româncă
originală din Vaslui, Marcela Topor. Absolventă a Facultății de
Limbi Străine din Iași, Marcela este motivul pentru care soțul ei
vorbește pe lângă catalană, spaniolă, franceză și engleză și
limba română. De altfel cei doi au călătorit foarte des la București
înainte ca Puigdemont să fie ales președinte.
Cuplul s-a întâlnit în 1998, când atrăgătoarea moldoveancă, a
călătorit în Catalonia alături de o trupă de teatru pentru a
participa la prima ediție a Festivalului Internațional de Teatru
amator Gerona (Fitag). Cei doi au povestit că atracția dintre ei a
fost instantanee și după doi ani de relație, în anul 2000 s-au
căsătorit în biserica Roses din Gerona și, după aceea, au făcut
și nuntă pe rit ortodox în București. Împreună au două fiice:
Magali, 8, căreia îi place să scrie povestiri și participă în mod
regulat la concursuri literare și Maria, de 7 ani, care practică
înotul. Ambele fete studiază în Escola Verd, o școală publică
din Gerona fondată în timpul republicii.
În 2004, cei doi au înființat împreună „Catalonia Today”, un ziar
gratuit în limba engleză, pe care românca îl conduce. De
asemenea, Topor face interviuri în limba engleză pentru emisiunea
„Catalan Connections”, care este difuzată de televiziunea El
Punt Avui.
Cei care o cunosc pe Marcela spun că este o femeie hotărâtă și
devotată a soțului ei, care este mai independentă decât el. Ea a
devenit celebră în Spania în special pentru momentul din 2016,
când soțul ei a fost desemnat președinte și ea i-a sărit în brațe
și l-a sărutat în fața întregii audiențe. La scurt timp după aceea,
Marcela Topor s-a retras din atenția publică, preferând să se
concentreze pe cariera sa jurnalistică în loc de a fi ”prima
doamnă” cu normă întreagă.
În preajma referendumului pentru independență, presa catalană
s-a întrebat unde este prima doamnă care a fost absentă de
lângă soțul ei în momentele cheie din ultima perioadă. Publicația
Vanitatis scrie că Marcela a preferat să-și continue cariera
jurnalistică separat de cariera soțului ei.
De altfel, puține au fost evenimentele oficiale la care cei doi au
fost văzuți împreună și în agenda oficială a președintelui, soția
lui nu apare niciodată. Singurele prezențe ale ei din ultimele lni
au fost la un festival de teatru și la manifestațiile de comemorare
ale victimelor atentatului din Barcelona din 17 august.

Referendum Catalonia. 
Presiuni pentru grevă GENERALĂ. 

Tensiunile continuă

844 de persoane au fost rănite în urma confruntărilor cu Poliţia,
355 dintre acestea fiind în Barcelona.
A doua zi după referendumul interzis care a avut loc în Catalonia
și a fost marcat de ciocniri cu poliția, ruptura pare să se adâncească
și mai mult între Madrid și liderii separatiști ai acestei puternice
regiuni a Spaniei, care evocă o posibilă declarație de independență,
relatează luni AFP.
Cu atât mai mult cu cât 44 de organizații — printre care principalele
sindicate și două asociații pro-independență — au făcut apel la o
zi de grevă generală și la mobilizări pentru marți, în Catalonia.
Duminică, după referendumul considerat ilegal de justiție și pe
care Madridul a încercat să-l împiedice, liderul catalan Carles
Puigdemont a afirmat că locuitorii regiunii și-au câștigat "dreptul
să aibă un stat independent care să ia forma unei republici",
separată de monarhia spaniolă. Într-un interviu acordat sâmbătă
pentru AFP, Puigdemont, 54 de ani, aflat la conducerea executivului
catalan de la începutul lui 2016, a dat asigurări că în cazul în care
tabăra "da" va câștiga la referendum, el va declara independența
Cataloniei, regiune strategică în inima Europei, ce reprezintă
19% din PIB-ul spaniol. Conștientizând situația de blocaj,
Puigdemont a făcut apel la Uniunea Europeană (UE), îndem-
nând-o să "nu mai privească în altă parte".
Potrivit executivului catalan, tabăra favorabilă "unui stat independent
sub formă de republică" a întrunit 90%, adică 2,26 milioane din
voturi la o rată de participare de 42,3%.
Anunțul a fost primit cu urale și petarde în centrul Barcelonei,
unde s-au reunit câteva mii de separatiști, relatează Agerpres.

Papa Francisc deschide lupta
împotriva "fake news"

Papa Francisc a anunţat
vineri, pe Twitter, că tema
următoarei Zile Mondiale a
Comunicării va fi lupta îm-
potriva “fake news” (ştirile
false), relatează AFP.
Această zi, instituită după
Conciliul de la Vatican II, este
sărbătorită în fiecare an, în
primăvară, iar tema sa este,
în general, comunicată pe 24
ianuarie, cu ocazia Sfântului
Francisc de Sales, patronul

jurnaliştilor.
Însă anul acesta, Papa a anunţat în avans tema, ce are la bază
un verset din Evanghelie: “Adevărul vă va face liberi”. Această
temă “face referire la ‘fake news’, informaţiile nefondate care
contribuie la generarea şi alimentarea unei polarizări puternice a
opiniilor”, a explicat Vaticanul într-un comunicat.
În condiţiile în care giganţii reţelelor de socializare, instituţiile şi
politica „au început să înfrunte acest fenomen, Biserica vrea să
ofere o contribuţie, propunând o reflecţie asupra cauzelor, logicii
şi consecinţele dezinformării în presă”, se adaugă în text.
Demersul vizează şi să “promoveze un jurnalism profesional,
care caută întotdeauna adevărul, şi, deci, un jurnalism al păcii,
care favorizează înţelegerea între persoane”, a insistat Sfântul
Scaun.
Pontiful argentinian insistă regulat asupra responsabilităţii presei
într-o lume suprainformată, în termeni uneori duri. “Informaţia
bună poate distruge zidurile fricii şi indiferenţei”, a spus el în
aprilie. 

Dezvăluiri despre ORGIILE SEXUALE
ale lui Jacques Chirac

Dezvăluiri inedite despre Jacques
Chirac, făcute jurnalistului şi ro-
mancierului Arnaud Ardoin de
Daniel Le Conte, cel mai fidel
dintre consilierii fostului preşedinte
al Franţei, vor fi publicate într-o
carte intitulată "President, la nuit
vient de tomber", care va apărea
în librăriile din Franţa pe 5 oc-
tombrie, informează cnewsmatin.fr,
citat de agerpres.ro. 
Decedat în iulie 2017, Daniel Le
Conte a fost considerat cel mai fi -
del consilier al fostului preşedinte
al Franţei şi i-a făcut scriitorului Ar-
naud Ardoin numeroase con fi den -
ţe inedite despre viaţa lui Jacques
Chirac. Revista săp tă mânală Paris
Match a publicat deja câteva pasaje
extrase din această carte. 
Pasiunea lui Jacques Chirac pentru

femei este descrisă în mai multe capitole din noul volum, unele
pasaje nelăsând nicio doză de ambiguitate despre aventurile fos -
tu lui preşedinte francez. Daniel Le Conte evocă, de asemenea,
am bianţa "elec trică" dintre Bernadette Chirac şi soţul ei. Potrivit
fostului consilier, soţii Chirac nu se mai înţeleg, iar relaţia lor este
tensionată.
"Existau persoane cu care se vedea cu regularitate, persoane
care îl fascinau, unele pe care le considera ca un fel de 'aperitiv',
care reuşeau să treacă de cordoanele de securitate pentru a fi
aproape de preşedinte, dar şi altele care împărţeau acelaşi avion
cu el şi care aşteptau, goale, în spaţiul lui privat, arzând de dorin -
ţă. Ele au funcţii de deputat, ministru, consilier, dar erau şi burgheze
provinciale, necunoscute care îi erau aduse ca pe un platou...".
Aceeaşi carte include şi un capitol în care Daniel Le Conte a
dezvăluit existenţa unei spitalizări a preşedintelui, ţinută în
secret de autorităţi: o "semi-comă" a lui Jacques Chirac, cauzată
de un amestec accidental de medicamente în anul 2015. Fostul
consilier nu ezită să evoce şi ranchiuna tenace pe care Jacques
Chirac i-o poartă în continuare lui Nicolas Sarkozy. 
Fiica lui Jacques Chirac reacţionează 
Până la ultimele revizuiri ale textului, Arnaud Ardoin asigură că
unica preocupare a lui Daniel Le Conte era aceea de "a nu-l
murdări pe Chirac". Însă aceste dezvăluiri au şocat-o pe Claude
Chirac, fiica fostului preşedinte al Franţei. 
Într-un interviu acordat pentru Le Parisien, ea reaminteşte faptul
că această carte "a fost creată fără ştirea lui Jacques Chirac şi
a familiei sale". "Nu ştim absolut nimic despre ea", a adăugat
Claude Chirac. Fără să denunţe în mod direct conţinutul cărţii,
fiica fostului preşedinte francez spune că noul volum "tocmai a
lovit cu o tărie deplină în principiile fundamentale ale demnităţii,
respectului şi reţinerii".
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Calendar evenimente 2018

• Simpozion „Eminescu” – Ianuarie 2018
(împreună cu Filiala americană a Academiei
Oamenilor de Ştiinţă din România şi cu Institututl
Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă,
New York)

• Simpozion dedicat Unirii Principatelor Române
(în colaborare cu aceleaşi instituţii menţionate)

• Confecţionarea unei medalii comemorative
dedicate Marii Uniri

• Confecţionarea unui trofeu „Marea Unire la
100 de ani”

• Masă rotundă dedicată centenarului Marii Unirii
(prezentare referate academice; recepţie)

• Banchetul aniversar „A ruginit frunza din vii” 
în noiembrie, cu ocazia împlinirii a 115 ani
de la înfiinţarea Societăţii

• Participarea unei delegaţii a Societăţii 
în decembrie la evenimentele de la Alba Iulia
dedicate Marii Uniri.

Pentru sponsorizare, contribuţii, donaţii şi alte
forme de sprijin vă rugăm să ne contactaţi 

la aceste telefoane:
646-350-9531   *   718-894-1966
718-626-6013   *   917-892-6013

Vă mulţumim
Ing. Cristian F. Pascu, Preşedinte
şi Comitetul executiv al Societăţii

DORUL
Romanian Christian Society (since 1903, New York)

Societate Română Creştină (fondată în 1903, New York)

P.O. Box 4037, Sunnyside, NY 11104   •   www.Dorul.org
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DIVERSE

Generația Gogâie 
și România viitorului 

Tinerii. Generația nouă. Ei vor schimba România. Ei nu mai
acceptă „corupția”. Ei vor schimba România. Ei nu pot fi
manipulați. Ei au studiat. Ei studiază. Ei nu sunt țărani. Ei vor
schimba România.

Le știm.Le-am auzit, le vom mai auzi. Acestea și altele sunt
șabloanele postulate de anumite părți ale mass-mediei atunci
când e nevoie de stârnirea unei masse critice, pentru a declanșa
o anumită mișcare de protest sau de contestare.
Realitatea? Realitatea este însă, dezamăgitoare. Cruntă.
Nemiloasă. Mărturia unui manager de resurse umane, despre
experiența intervievării unor tineri aplicanți pentru un loc de
muncă în București.
Teste elementare, de logică sau de perspicacitate, picate.
Minciună, incapacitate de a rezolva ecuații și calcule elementare.
Ei vor schimba România.
Mărturia a apărut pe siteul profesorului de economie, Bogdan
Glăvan:
„Deschid job. 200 aplicanți. Teoretic wow. Jobul are în titlu
salariul. Decid sa îi invit pe toți.
Decid sa ii vad pe toți în ideea că poate unii au abilități speciale.
Din 200 aplicanți 190 confirmă că vin. Clădire de birouri imensa.
Le dau pe email și pe Whatsapp harta google maps și toate
detaliile. Ajung 80 de persoane. Restul își închid telefoanele.
Bun, zic eu, am mai triat din ei.
Din cei 80 câțiva au CV-uri bune. O fata cu doctorat la ASE, fac-
ultatea mea de suflet. Un băiat cu experiență prin HP.
Ea nu știa că TVA există. Credea că e doar o convenție
ipotetică. El nu știa să folosească ca lumea un PC. Zic, băi, hai
să îi vad pe toți.
Pleacă ăștia 2, vin următorii. Mă sună ea că nu știe să ajungă
acasă fiindcă nu găsește o trecere de pietoni (I kid you not). Mă
sună el să îi spun cu ce autobuz e cel mai ușor să se întoarcă
la Victoriei, că sigur și noi plecăm acasă și știm.
Trecem peste. Ajunge la următorul lot. Zob. Niciunul nu vorbește
ca lumea engleza. Unii au trecut în CV testul de limba Cam-
bridge.
Trecem peste. Le dau o testare banala.
Testul se da cu laptopul in fata. Pot folosi absolut orice site, cal-
culator, facebook etc. Durata testului este de 1 ora si jumatate.
• Daca pretul unui produs cu TVA este de 111 lei, cat este pretul

fara TVA?
Praf iar toți așa că mă enervez. Și le iau din manualul de
matematica de clasa a 8-a o banalitate.
• Un taran vinde mere in piata. Pretul unui mar este de 8 lei, si

taranul are 89 de mere. Primele 10 le vinde fara reducere.
Urmatoarele 40 cu o reducere de 10%. Iar la restul reduce
pretul cu inca 20%. Care este pretul ultimului mar vandut?
Cati bani a pierdut taranul din reducerile acordate.

Niciunul nu o face. Unii se apropie.
Și zic, bai, stai asa. Că sigur știu cu calculatoare. Le dau voie
cu laptopul. Nimic.
• Un tren merge de la Bucuresti la Pitesti cu viteza medie de 50

KM/H. Trenul opreste motorul la mijlocul drumului jumatate
de ora. Apoi continua catre Pitesti. Cautand pe Google
distanta dintre orase, si stiind ca trenul consuma 40L pe ora,
cat consuma trenul?

• Ce este mai important: sa tratez 100 clienti de nota 9 si unul
de nota 2, sau 100 de clienti de nota 8.95? Argumentati

• Daca o zi de cazare este definita ca intervalul de minim 1
minut si maxim 24 ore (de exemplu de astazi ora 12 pana
maine ora 12 este o zi, iar pana la ora 12:01 avem 2 zile),
cate zile avem din 28.07 in 13.08?

Probe practice
• Pe birou aveti un plic a carui greutate este scrisa pe plic.

Folosind Google & telefonul de pe birou, gasiti cel mai rapid
mod ca acest plic sa ajunga in soseaua Floreasca numarul
32, in limita unui buget de 80 RON. Scrieti suma si durata
aproximata de sosire a plicului la destinatar.

Am avut unul singur ce s-a prins ca il poate trimite cu taxiul!
• In plic aveti bancnote din diferite tari. Identificati bancnota

NON EU.
De fapt, toate din plic erau bancnote EU. Sa vezi ce simpatici
sunt, că 90% zic ca e coroana ceheasca. Daca eram magar
puneam leva in plic. Nu am pus.
• Gasiti cel mai bun pret pentru o calatorie Bucuresti – Bangkok

cu avionul si maxim 6 escale, in intervalul 10-20.11 (+/- 5 zile
in ambele capete de interval), cazare maxim 7 nopti la un
hotel de 3* si estimati costul vietii pe zi folosind Google si
cateva produse uzuale (o sticla de cola, o pizza, samd).
Produceti un buget total MINIM in care v-ati putea incadra.

Din 200 de inși nu îl face unul.
Și le dau un test de pe net. Măsoară viteza de tastare. Unii au
Politehnica. Unii au ASE. Maxim 30 cuvinte pe minut – scor.
Viteză de leșinat (orientativ, eu am 120).
Zic, bai, nu se poate. Poate au abilități sociale.
De la ei aflu că, de fapt, situația stă așa: 50% nu vor jobul însă
vin pentru că iau bani de la părinți și îi obligă să aplice.
Mulți bani. Media e de 1200 RON. Gen părinți pensionari, copii
la 32 ani. Părinții la țară,  ăștia rămân cu apartamentul din
București. 20% vin la interviu în cazul în care, Doamne ferește,
nu prind Start Up Nation ca backup. Și îți zic pe față că dacă
văd că le merge și se pricep, visul lor e să deschidă o firma
concurentă.
Și uite așa mai rămân 30%.
Decid să trimit 5 să facă medicina muncii.
Căutam 3 persoane, dar am zis că iau crema după o luna-
doua.
Pe 3 din cei 5  nu îi mai văd niciodată. Angajatorul trebuie sa le
plătească legal medicina muncii. Le-am dat bani (120 Ron și ei
au dispărut). Instant.
Rămân cu 2.

Din cei 2 unul zice că dacă au rămas doar 2 el nu mai vine, că
se înțelegea bine cu o fată din grup și el de asta venea de fapt.
Că poate avea șanse.
Aș avea să angajez o persoană. Cel care a venit.
Salariu net 2500 + bonusuri la poziția recrutată. Am un site și
căutăm pe cineva să răspundă la mailuri.
8 ore pe zi de la 9-17. PlayStation în birou. Genul ăla de firma.
Transport decontat.
Așa și… best ever, ăsta unic angajat, vine de mai departe. Și i-
am zis, băi, îți dau un Logan de firmă, sa nu te mai chinui
dimineața. Și îți dau și carburant. Stă în ceva complex rezidențial,
nu e departe dar e aiurea de venit.
Și zice ăsta: decât cu Logan prefer cu RATB, că mă mai vede
lumea și mă fac de râs.
End of story
Am martori :)))”

*  *  *
Comentariul profesorului Glăvan: „Deci, ce părere aveți? Testul
Pisa este mic copil. Chiar se dă la copii. Ăsta e mai tare fiindcă
se dă la oameni mari, iar nivelul analfabetismului funcțional
abia la vârsta de 20-25 de ani începe să fie reflectat corect și să
doară.
Să bifăm obiectivele ciuce ale UE, cu nșpe la sută tineri cu
studii superioare? Bifat!
Vreți să mergem la vot, fiindcă doar asta poate schimba
România? Cum să nu…
Vreți să protestăm pentru… orice vreți voi? Imediat!
O creștere de salarii se impune. Fără nici cel mai mic dubiu,
România are nevoie de o creștere de salarii!
Ah, să nu uit, prioritar în România este să cumpărăm avioane
de luptă, în special din acelea scumpe și moderne la mâna a
treia. Și, desigur, prioritar este să facem autostrăzi”.
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PROFIL ROMÂNO-AMERICAN

ȘTEFAN STOENESCU
”NIHIL SINE DEO”

În comunitatea româno-americană din New York există personalități de elită care sunt
în continuare, în primul rând și în toate rândurile ființei lor fizice și spirituale, români. O

astfel de personalitate care face cinste numelui de român este domnul Ștefan Stoenescu,
profesor universitar, autor de cărți, traducător, istoric și critic literar recunoscut și
apreciat pentru contribuția sa  substanțială la promovarea culturii române și universale.

Reporter: Domnule profesor Ștefan Stoenescu, vă mulțumim pentru oportunitatea pe
care ne-o acordați de a vă adresa câteva întrebări; prin răspunsurile dumneavoastră,
cititorii publicației noastre vor putea lua cunoștință cu o parte din multilaterala
activitate culturală pe care o desfășurați și vor avea o clară și realistă imagine asupra
societății române la cumpăna dintre două orânduiri politice diferite, în anii de dinainte
și de după 1944...

ștEfaN StOENESCU: Și eu vă mulțumesc. Am văzut că în ziarul ”Romanian Journal”
publicați profiluri, interviuri cu români-americani. Apreciez această activitate jurnalistică.

R.: Vă mulțumim, domnule profesor.  Și acum să începem cu... începutul.

șt. S.: Desigur că vă referiți la date biografice. M-am născut la 30 ianuarie 1936, în
București, la Sanatoriul Diaconesele,  în zona actuală a Circului delimitat de Șoseaua
Ștefan Cel Mare. Mama mea, Viorica Stoenescu, născută pascu (1902-1988) și tatăl
meu, Ștefan Stoenescu (1885-1976), președinte la Curtea de Apel din București,
domiciliau pe Bulevardul pache protopopescu la nr. 28, devenit ulterior Bd. Mareșal
Tolbuhin (preschimbat în Republicii) la numărul 128, într-un imobil proprietatea
părinților mei (naționalizat în 1950) unde am locuit până la vârsta de 25 de ani, când
m-am mutat într-un apartament de trei camere al unui bloc recent construit, dat în
folosință, în primăvara anului 1960, de primăria Municipiului București, în Calea
griviței, la piața Chibrit, familiei mele (compusă din soție și doi copii) aflată pe lista În-
treprinderii de prospecțiuni și Laboratoare, la care eram angajat, unitate care
aparținea de Comitetul geologic.

R: Deja prevăd ceva neplăcut. Așa este?

șt. S.: Da, așa e. Mai mult decât neplăcut. Copilăria mi-a fost determinată de
transformările uneori imprevizibile din sânul familiei mele. Astfel, la 1 mai 1941 tatăl
meu a fost nevoit să părăsească magistratura, după aproape trei decenii de activitate
și cu opt ani înainte de vârsta de pensie conform gradului său în profesie, de către o
„epurare” dictată de regimul antonescian prin scoatere forțată la pensie a unora din
vârfurile sistemului judiciar. Trebuie să spun că tatăl meu aștepta la acea dată o
avansare la Înalta Curte de Casație; ca atare, calificarea drept „magistrat obosit” n-a
avut darul să îl încânte, nici să îl liniștească. A achiziționat atunci, în 1942, o fermă
de circa 12 hectare, la aproximativ 20 de kilometri de București, unde s-a dedicat, pe
lângă cele necesare gospodăriei proprii, pomiculturii și viței-de-vie. În 1950, după
colectivizarea agriculturii, s-a văzut nevoit să renunțe la ea, donând-o statului. Tot în
jurul acelei date fatidice s-a trezit cu pensia sistată de regimul dictaturii proletariatului,
fapt care l-a privat timp de peste un deceniu de rodul muncii de o viață. Motivația
acestei măsuri a fost faptul că a făcut parte din ‘regimul represiv burghezo-moșieresc’.

R: Deci tatăl dumneavoastră a suferit atât înainte de 1944, cât și după, mai mult după...
Ani de teroare, ani iraționali în care parcă nici natura nu mai ținea cu oamenii...

șt. S.: Chiar așa! Nu pot să uit că în anii copilăriei mele țara a fost sfârtecată de noua
situație geopolitică europeană, pierzând peste o teime din teritoriu, după care a
urmat și un cutremur de pământ devastator în noiembrie 1940, urmat apoi de
tulburări interne și de un război ce s-a întins pe o durată de aproape cinci ani, între
1941 și 1945, cu iarna grea din 1942-43 pe frontul de Est, cu bombardamente
americane în vara anului 1944, urmate de ofensiva Armatei Roșii și de actul de la 23
August ’44,  care a antrenat deschiderea celui de al doilea front în Vest, cu alte mari
pierderi de vieți omenești. Iar imediat după război, în 1946-47, a urmat o secetă
cumplită cu foamete, epidemii și alte tulburări politice interne ce au culminat cu
abdicarea Regelui și începutul „obsedantului deceniu” dintre 1948-1962, cu arestări
masive populând lagărele morții și cele de muncă silnică, adevărate gulaguri precum
cele de la Aiud, Sighet, pitești, gherla, Jilava, Baia Sprie sau la Canalul Dunăre -
Marea Neagră, ca și de-a lungul granițelor țării sau în Lanțul Carpatic, unde fuseseră
parașutați partizanii voluntari din rândurile Exilului. În atari condiții restrictive, prin
înfometare și lipsuri de tot felul și al primejdiei arestărilor nocturne, al anchetelor
sălbatice și al detențiunilor bestiale, nemotivate decât prin invocarea luptei de clasă
ca unică scuză a samovoliniciilor și ilegalităților, viața de familie fusese pulverizată și
redusă la supraviețuire. În 1950, la 14 ani, am fost obiectul primei înscenări publice.
În clasă a venit instructorul pe școală al UAER (Uniunea Asociațiilor Elevilor din
Romînia) și cu ajutorul șefului UAER din clasă (un coleg pe care eu în pauze îl
meditam la matematică) mi-au interzis participarea la defilarea de 1 mai, fără nicio
motivare și, când am protestat, colegul meu mi-a strigat „Noi nu facem polem(n)ică !”
(Chiar așa s-a exprimat, în limba de lemn a zilei). În atari condiții, părinții mei m-au în-
demnat a doua oară sa trec două clase într-un an și i-am ascultat, întrucât se
desenau ani grei înainte. Cu clasa câștigată la Reforma Învățământului din 1948, prin
comasarea claselor a III-a (în care mă aflam) cu a IV-a gimnaziale și cu faptul că
fusesem dat la școală în septembrie 1942, înainte de a fi împlinit vârsta de 7 ani, la
care s-au adăugat cele două vacanțe de vară în care am dat examene pentru clasa
următoare, a II-a gimnazială și a XI-a liceală care, în sistemul copiat după cel
sovietic, era și ultima, am devenit bacalaureat la 15 August 1951, la vârsta de 15 ani
și jumătate.  Și așa s-a dus pe apa sâmbetei, o dată cu copilăria, și adolescența.

R: E dureros când asemenea lucruri nedrepte se întâmplă în viață. Dar cred că
nedreptățile acelui timp de calvar v-au întărit.

șt. S.: A fost greu și mi-a trebuit o voință de oțel să continui. Și am continuat. Studiile
mele au avut următoarea configurație: primele 4 clase primare și următoarele 3 clase
gimnaziale au fost absolvite în 6 ani, în loc de șapte, după cum menționasem. Școala
la care mi-am petrecut acei șase ani a fost „Școala Etatizată de Băieți Sf. Iosif” de pe
lângă Catedrala cu același nume, din București. Se făceau ore de limba germană,
dar restul claselor din care cam jumătate erau predate de Bruderi  în sutană, în limba
română. La Religie însă, mare parte din elevi fiind creștin-ortodocși, venea de la o
biserică un preot de rit ortodox. Catolicii, câți erau, urmau ore de religie în cadrul
Catedralei, iar cei de confesiune mozaică, erau scutiți de ora săptămânală de religie
la acea  școală. După Reforma din 1948, am absolvit în 3 ani, în loc de 4, clasele
liceale, la Liceul Teoretic de Băieți Nr.2 din București (fost Liceul Matei Basarab) la
care am dat examen de admitere și unde, din circa 140 de candidați, am fost inițial
declarați reușiți în jur de 35 de elevi. După două sau trei săptămâni, în urma
protestelor părinților celor neadmiși, protest făcut în fața sediului Ministerului
Învățământului din strada popov (fostă Berthelot), au mai fost create trei clase, care
apoi au fost „omogenizate” sub raportul mediilor de la admitere și astfel eu m-am
pomenit de la o unică clasă a VIII-a, devenită Clasa A, în Clasa VIII-a C, din patru
asemenea clase. În felul acesta am ratat ca la limba străină a doua (prima pentru
toată lumea era obligatoriu limba rusă) să fac engleza, cum aș fi dorit, ci franceza
predată și la Sf. Iosif , după germană ca limba străină a doua, unde titularul era nu
mai puțin decât Iosif Frollo). profesorul de limba engleză la fostul Liceu Matei
Basarab era, întâmplare a întâmplărilor, cineva care se numea Leon Levițchi. Toate
insistențele depuse de a fi transferat înapoi la VIII-a A s-au soldat cu un eșec.
probabil că în subconștientul meu de atunci s-a cuibărit acea frustrare care mai
târziu a reînviat metamorfozată în destin! Rezumând această perioadă formativă
extrem de importantă, datorată unora dintre profesori, precum părintele Decebal
Șerpeșanu la Religie, Bruder Bernardin, la germană, Minu Andronic la Muzică (pe
care l-am întâlnit atât la Sf. Iosif cât și la LB2 (Matei Basarab), Traian păunescu-
Ulmu la Română, Remus Ilie la Istoria românilor, gh. Niculescu la Stiințele naturii,
Erheim Fischbein la Matematică, Ion Moraid la Chimie, și încă mulți alții...care m-au
stimulat.

R: Mă impresionează faptul că nu i-ați uitat pe acei dascăli care au contribuit la
formarea instruitivă a dumneavoastră. Vorbiți-ne acum, vă rugăm, despre perioada
universitară și despre viața dumneavoastră din acei ani.
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șt. S.: La facultate am reușit să fiu primit prin examen de admitere (60 de candidați pe
12 locuri) după doi ani, în septembrie 1953, la Facultatea de Filologie, Secția engleză
a Universității C.I. parhon din București. Între timp însă, la 6 decembrie 1951, reușisem
cu o dispensă (întrucât nu împlinisem vâr sta de 16 ani) să devin salariat pe un post de
muncitor-laborant la ISEM (Între prin derea de Stat pentru Explorări Miniere) ce ținea
de Comitetul geologic, cu se diul lângă Biserica italiană pe Bulevardul Nicolae
Bălcescu, de unde în 1955 m-am transferat la Întreprinderea de prospecțiuni și
Laboratoare, din cadrul ace luiași minister, cu sediul pe Șoseaua Kiseleff nr. 2, tot ca
laborant, la Ser vi ciul de geochimie, de unde am plecat abia în iunie 1962, după
aproape 11 ani de muncă. Chiar în acel an, absolvisem și Facultatea de Filologie la
secțiile Engleză și Română (cursuri de zi) și am primit repartiția în calitate de
Bibliotecar principal la Institutul de Meteorologie din București. De unde in ianuarie
1965 m-am transferat în calitate de Documentarist în științele sociale la B.C.U.
(Biblioteca Centrală Universitară) din piața palatului R.p.R. (fost Re gal) de pe Calea
Victoriei. Trebuie să deschid o paranteză pentru a menționa alte activități paralele cu
cele două principale de salariat cu program de 8 ore pe zi și cea de student cu
program de 6 ore pe zi la o săptămână de 6 zile lucrătoare, de luni până sâmbătă
inclusiv. În perioada 1951-53 am făcut parte din Corpul de ansamblu al Teatrului
Tineretului (afiliat celui Național) cu sala de spectacole de la Liceul Nicolae Bălcescu
(fost și actual Sf. Sava, unde a fost elev și tatăl meu). Am făcut figurație și am cântat în
corul de culise sau pe scenă în feeriile Înșir’te Mărgărite de Victor Eftimiu și Sânziana
și pepelea  de Vasile Alecsandri (coleg printre alții cu pavel Chihaia și cu gina
patrichi!). Solistă a Corpului de balet era sora mea mai mică, Nella (născută în la 6
mai, 1938) fostă elevă a Studioului Floria Capsali și Mitiță Dumitrescu, care semnau și
coreografia. În acea perioadă financiar dificilă pentru părinții mei contribuiam și noi,
copiii, la bugetul familiei, asediat din toate părțile. Eu trebuia să-mi însoțesc sora în
orele târzii ale nopții de la Sf. Sava la Foișorul de Foc în proximitatea căruia locuiam.
pe lângă aceste două feerii, am mai participat și la piesa Nepoții gornistului  de Cezar
petrescu și Mihai Novicov, în montarea Teatrului Nottara cu sala pe strada Sărindar, în
direcția de scenă semnată de talentata regizoare Sorana Coroamă-Stanca. Am
participat și la filmul cu același titlu ce s-a turnat atunci în regia lui Dinu Negreanu (cu
Ovidiu gologan, cameraman). Experiențele acestea au lăsat o adâncă impresie
asupra mea pregătindu-mă să abordez domeniile literaturii, mai târziu la facultate.
Aveam permis de intrare la spectacolele Naționalului și pe lângă repertoriul Caragiale,
am vizionat în repetate rânduri dramaturgiile unor Shakespeare, gogol sau Cehov,
alături de piese din repertoriul clasic românesc reprezentat prin Camil petrescu, de
pildă. Othello interpretat de Emil Botta, comparabil întrutotul cu Hamlet-ul lui Laurance
Olivier, sau Beranger din Rinocerii lui Ionesco în interpretarea lui Radu Beligan, cu
nimic mai prejos de cea a lui Jean-Louis Barrault. Într-o ședință sindicală a tinerilor
actori de la Teatrul Tineretului am fost martorul, în plin proletcultism, a două polivalente
interpretări magisteriale ale Scrisorii  III  și ale Luceafărului, cu mult peste ce mi-am
imaginat sau mi-a fost dat să aud de atunci la alți reputați actori, precum george
Vraca, când abordează uluitoarea partitură eminesciană.

R: Foarte impresionantă activitatea dumneavoastră în domeniul actoricesc, interpretativ.
Bănuiesc că nu v-a fost ușor să învățați limba engleză.

șt. S.: N-a fost deloc ușor. La Facultate, unde am intrat ca prin minune, numai prin
ponderea exagerat de mare la admitere a multor probe de cultură generală și, mai
ales, mulțumită profesorilor pe care i-am avut în învățământul mediu, m-am trezit într-
o grupă de colegi net mai bine pregătiți ca mine, întrucât la diferitele școli frecventate
au făcut timp de 4-5 ani limba engleză, în timp ce eu abia mă inițiasem folosindu-mă
de manualul lui Candrea și Adamescu, doar timp de cateva săptămâni.

A urmat o perioadă foarte grea de asimilare forțată cu sprijinul unor minunați profesori
precum Leon Levițchi, Dan Duțeescu, Shelly Klug, Andrei Bantaș și Ana Cartianu și
încă alții la fel de bine intenționați și activi. Fără cunoștințele teoretice și practice ale
celor men ționați mai sus în domeniul foneticii, lexicologiei, gramaticii, traducerii din și
în limba engleză, pre cum și a receptării textului literar, nu aș fi putut re du ce handicapul,
fapt faci li tat și de o serie de colege precum Mihaela Nico les cu, Florica Leucuția, Mari -
ana pop, Doina Trandabur, Adriana pușcariu, Hilde Konrad, Dana Crivetz-Beligan, de
care mi-aduc aminte cu emoție și recunoștință. 

R: În acea perioadă,  societatea românească, și nu numai ea, a trecut prin convulsii
cumplite. Vă rugăm să vă referiți la acestea.

șt. S.: Da, iată că în această ambianță benefică intervine teroarea Istoriei (ca să mă
folosesc de o expresie a lui Mircea Eliade). pe nepusă masă, în polonia și ceva mai
târziu în Ungaria izbucnesc în toamna anului 1956 revolte de massă cu lupte de stradă,
vărsări de sânge și vilolențe inimaginabile care aduc în scenă, mai ales în Ungaria,
tancurile și tunurile sovietice, care reprimă așa-zisa con tra re voluție cu o sălbăticie
dezlănțuită.

R: Cum ați reacționat la aceste evenimente? Ce urmări au fost?

șt. S.: La o vreme după aceste deznodăminte,  în sânul tineretului studențesc bucureștean
se iscă un sentiment de solidaritate care se cristalizează prin convocarea unui miting în
piața Universității. Am fost convocat și eu de către un coleg căruia însă i-am spus că, pe
de o parte mie mi se pare o reacție tardivă ca să mai poată influența mersul evenimentelor,
o copilărie deci, iar pe de altă parte i-am amintit că eu am după-amiază o slujbă la care
nu pot absenta, printre altele, și pentru că mă așteaptă seara acasă o soție, și ea
studentă în anul al II-lea la Facultatea de Biologie a Universității și, după toate, însărcinată
cu un al doilea copil, primul având deja aproape 2 ani. Deci l-am lăsat să înțeleagă că în
ruptul capului eu nu voi participa. Și așa s-a și întâmplat. S-a recurs la securiști care au
fotografiat de pe acoperișuri fiece palmă de loc și participanții au fost arestați, anchetați
cu toată rigoarea reclamată de primejdia unei răsturnări politice. S-au montat procese la
care agenții provocatori i-au acuzat fără înconjur pe cei pe care, chipurile, îi mobilizase,
și s-au pronunțat sentințe aspre la mulți ani de temniță grea. Unii nu s-au mai întors, iar
toți cei ce au izbutit să supraviețuiască au fost la eliberare internați în plin Bărăgan ani
mulți încă, în condițiile domiciliului obligatoriu. Odată această operațiune încheiată,  s-a
trecut la etapa următoare, a verificării dosarelor celor rămași și pentru unii  studenți sau
studente s-a hotărît  exmatricularea definitivă din toate Institutele de învățământ superior.
Fără nicio explicație. Soția mea a fost exmatriculată în ianuarie 1957, iar subsemnatul în
aprilie, dar șters din condica de prezență a grupei cu cerneală roșie o lună întreagă în
urmă (probabil ca să nu pot face o contestație în termen). Eu apu ca sem să-mi dau
examenele sesiunii de iarnă în ianuarie și obținusem la toate cele patru materii
calificativul maxim de foarte bine. Eram în anul IV de studii și mă recuperasem total
la engleză. Simțeam că reușisem tot ce-mi propusesem și mă pregăteam să pășesc
în viața intelectuală adultă și deplin responsabilă. O cortină de fier însă coborîse din
neant blocându-ne șansele, în toate privințele.

R: Cumplite vremuri, absurde prin teroare psihică și fizică.

(continuare în ediția următoare a ziarului)

Cu fiica Alexandra
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Pictorul ION MORARU

Pictorul Ion Moraru a oferit colectivului de redacție al
publicației ”Romanian Journal” o dedicație ”cu deplină
apreciere” pe revista NOI, care apare în R. Moldova cu
sprijinul Institutului Cultural Român din Chișinău. Cu
acordul ziaristului Gheorghe Budeanu, reproducem interviul
pe care acesta l-a luat consacratului artist plastic originar
din Basarabia străbună.

Redacția Romanian Journal
*  *  *

Lumea s-a săturat de lucruri abstracte, vrea lumină și
liniște

Născut la 22 aprilie 1950,  în satul Dângeni, raionul
Ocnița. În anii 1972 – 1977 a învățat la Școala Republicană
de Arte Plastice I.E.Repin din Chișinău, apoi după mai
multe experiențe, studiază grafica de carte și acuarela de
șevalet la Institutul Poligrafic din Moscova, pe care l-a
absolvit în 1985.

Începând cu anul 1977, participă cu lucrări proprii la
diferite expoziții naționale și internaționale. Dintre acestea,
le menționăm pe cele organizate la Muzeul de Arte din
Chișinău (1995), în Parlamentul României (1996), la
Bruxelles (Eurika -97), la Galeria de Arte a Băncii Mondiale
din Washington (2011), la Galeria de Arte din New York
(2002) și la Manhattan Arts International din New York
(2008).

În 2001 s-a stabilit împreună cu familia la New York,
unde locuiește și acum. E membru titular al Uniunii de
Artă Plastică din  Republica Moldova și membru titular al
Asociației Acuareliștilor din SUA. Deține titlul de maestru
al artei Republicii Moldova.

- Domnule Ion Moraru, de ani buni v-ați stability  în New
York, dar iată că vă întâlnesc la Chișinău. Ce și cine v-
a strigat de acasă? Pe mult timp ați revenit?

- Am revenit pentru mai mult timp. M-a adus, în primul
rând, dorul de meleagurile natale și de oamenii dragi
inimii mele. În al doilea rând, consider că am scos cu
bine la capăt o parte din misiunea pe care am avut-o;
eu și membrii familiei mele am obținut cetățenia SUA și
acum ne putem deplasa liber. În plus, am atins vârsta
de pensionareși vreau să fac formalitățile necesare
pentru a fi în rând cu pensionarii Republicii Moldova,
țară la a cărei spiritualitate am contribuit și eu prin
creațiile mele, ilustrațiile de cărți și alte lucrări. Dar mai
am un obiectiv – mă pregătesc de o expoziție personală
pe care preconizez să o vernisez anul viitor. O bună
parte din tematica expoziției o voi dedica impresiilor
mele trăite în SUA. Nu-i ușor să-ți aduci lucrările tocmai
de peste ocean, dar vreo 40 vor fi prezente în expoziție.
Este vorba de lucrări realizate în tradiționalul meu stil –
acuarelă, grafică, desen. Sigur că voi folosi și creații
noi, mai ales că, venind încoace, mi-am alinat și marele
meu dor de satul natal, Dângeni.

- Cine vă mai întâmpină la Dângeni? Ce amintiri din
copilărie vă cheamă încolo?

- Nu mai am rude în satul de baștină. Acolo îi întâlnesc
doar pe foștii colegi de școală, care au rămas și ei
puțini. Din păcate, mi s-a părut că realitatea din satele
noastre a devenit mai tristă. Tineretul a plecat, casele
sunt părăsite sau scoase de vânzare. Impresia respectivă
o fi, poate, din cauză că acum privesc lucrurile cu ochi
de matur, nu ca atunci, în copilărie, când te impresionează
fiecare floare, fiecare ciripit de pasăre. Peste tot mă
însoțește atmosfera din biblioteca școlii din Dângeni,
unde îmi găseam singurătatea  dorită și de unde mă în-
torceam acasă cu cărțile de povești ale lui Ion Creangă.
La lecțiile de desen făceam repede ceea ce ne spunea
profesoara, după care, pe paginile de la sfârșitul
albumului, desenam imaginații din poveștile lui Creangă.
De atunci, probabil, mi s-a transmis și capacitatea de a
lucra efectiv în singurătate. Norocul e că bunul meu
prieten Valerie Volontir, redactorul-șef al revistei NOI și
fotograf talentat, mă invită deseori să călătorim prin
satele noastre. Mă bucur să văd că prin centrul Moldovei
s-au mai păstrat tradițiile strămoșești și că nu am
întârziat să le revăd, după care mă retrag în atelierul de
creație și aici am plăcerea să expun pe pânză impresiile
trăite.

- Când și de ce ați plecat din Republica Moldova în
Statele Unite ale Americii?

- În 1997 mă aflam la o tabără de creație lângă Târgu
Mureș, fiind invitat acolo în urma unor expoziții pe care
le-am avut în România. Într-o zi, mi-a telefonat soția
mea și mi-a spus că sunt solicitat să plec în cadrul unei
delegații la New York, unde voi prezenta o expoziție la
Centrul  Cultural  Român în al cărui sediu se afla și
reprezentanța Republicii  Moldova la  ONU. Expoziția a
durat două săptămâni. Un colecționar mi-a cumpărat
vreo șapte lucrări, după care mi-a făcut cunoștință cu
câțiva șefi de galerii. Ei mi-au propus să-mi adun actele
și toate aprecierile făcute mie ca artist plastic pentru a
le depune cu solicitarea de a rămâne și a lucra în SUA
în cadrul unui program privilegiat pentru imigranți. Mă
apuca groaza la gândul să emigrez și i-am scris soției,
explicându-i de ce documente aveam nevoie. S-a
întâmplat o minune, căci peste vreo trei luni eram deja
stabiliți legal în SUA, dețineam și viza  Green Card. La
început mi-a fost greu, căci nu vorbeam engleza, dar
SUA este o țară unde ești încurajat să te acomodezi.
Avocatul meu mi-a dat un sfat bun: dacă un artist
ajunge să fie admis în America prin ușa din față,
înseamnă că este acceptat și va trebui să respecte
acest blazon. Sfatul a fost bun, dar cam greu de realizat,
căci, la început, nu aveam o persoană care să-mi pro-
moveze creația. Oricum, fiind o familie unită, căci a
mers și feciorul nostru cu noi, ne-am descurcat. Peste
cinci ani, toți trei am obținut cetățenia SUA...

- Ați reușit să vă manifestați peste ocean ca pictor?
Sunteți cunoscut în mediul artistic din New York?

- Sunt membru al Asociației Acuareliștilor Americani  cu
sediul la Salmagundi Art Club din New York. Această
asociație activează din 1871, ca un prim centru organizat
de pictori, colecționari și galeriști. Acum în incinta ei se
află un muzeu, dar de vreo șase ori pe an aici se
organizează expoziții cu licitații. La New York există o
sumedenie de locuri unde te poți manifesta ca artist
plastic. Sigur, concurența este foarte mare și trebuie să
lupți, dar să nu uiți că ai fost admis prin ușa din față...

- Mereu vorbiți cu dragoste despre feciorul Dumneavoastră,
care tot pictor este. Ca om de creație, Adrian nu suferă
că mereu este adumbrit de gloria tatălui său?

- Dar el m-a întrecut deja. E un vulcan de talent. Cititorii
revistei NOI îl cunosc, căci el a ilustrat timp de mai mulți
ani în această publicație proza de proporție. În America
este foarte apreciat. Noi l-am ajutat să participe în 2007
la prestigioasa  Art Expo din New York, unde au expus
peste patru mii de pictori din întreaga lume, fiecare cu
compartimentul său. E o promovare enormă. Am cedat
atunci și am decis să participe el, pentru a-i forma un
viitor. 

A avut și alte expoziții, inclusiv la Las Vegas. Împreună
am expus la sediul Băncii Mondiale din Washington.
Feciorul meu, ca pictor, și-a făcut deja un nume bun și
consider că va deveni o mândrie pentru țara noastră.
Adrian a absolvit Liceul Igor Vieru, apoi Academia de
Arte, unde ține acum un curs pentru studenții de la Arte
Plastice. Deoarece am revenit la Chișinău iar Adrian a
plecat în America, voi continua eu prezentarea grafică
a prozei de proporție la revista NOI.  Îmi pare bine că
Adrian și-a găsit linia sa de creație. Eu folosesc tehnica
acuarelei, iar el lucrează în ulei pe pânză și asta
demonstrează că suntem diferiți.

- Revenit la Chișinău, ați cunoscut, ați analizat evoluția
colegilor Dumneavoastră? Ce părere aveți despre
realizările în artele plastice de aici?

- Constat o dezvoltare pozitivă a artelor plastice din
Republica Moldova. Pictorii moldoveni sunt mai entuziaști:
lucrează, își expun lucrările, caută cumpărători. Nu
laudele sau criticile sunt criteriul de apreciere, ci numărul
lucrărilor cumpărate. În SUA nu există o Uniune a
Artiștilor Plastici sau o Uniune a Scriitorilor, dar mie îmi
place realitatea americană, deoarece acolo omul este
pus în situația să demonstreze că poate face ceva. E
bine că artiștii noștri, fiind contemporani în gândire,
păstrează și stilul nostru național, ceea ce e foarte im-
portant. E trist atunci când, privind anumite creații, nu-ți
poți da seama ce țară reprezintă autorul lor. La New
York, locul preferat al familiei noastre este Muzeul Met-
ropolitan de Artă, unde expozițiile se schimbă o dată la
trei luni. Metropolitanul este ca o biserică, acolo ai ce
învăța. Tocmai la Metropolitan cineva m-a rugat să nu
mă îndepărtez de realism, căci lumea s-a săturat de
lucruri abstracte, vrea căldură, lumină și liniște. 

- Ce înseamnă prima dragoste la un artist plastic? Vă mai
inspiră, vă mai mobilizează în creație imaginea primei
iubiri?

- Probabil că toți am trăit sentimentul primei iubiri, iar
artiștii plastici – în special – căci ei percep frumusețea
mult mai sensibil. Prima dragoste e cea din adolescență
și ea rămâne ca o icoană în viața de mai departe. Nu-i
cred pe acei care spun că sunt căsătoriți cu prima
dragoste, sau îi compătimesc, deoarece, trăind trăind
alături de prima dragoste, realitatea îi strivește icoana
și rămâi cu ceva pustiu în suflet. Eu mai degrabă m-aș
închina în fața dragostei de-o viață, care este soția
mea, Tamara. Într-adevăr, o consider îngerul meu păzitor. 
Ne-am cunoscut pe când era studentă la Institutul de
Arte G. Musicescu, iar eu învățam la Școala Republicană
de Pictură I.E.Repin. Locuiam în același cămin și aveam
interese profesionale comune. De mai mulți ani, Tamara
este managerul meu, ca pictor, iar de la o vreme – și al
lui Adrian.

- Ce sfat le dați tinerilor care își văd viitorul în arte plas-
tice?

- Să nu se îndepărteze de tradițiile naționale. Acestea
reprezintă un imbold extraordionar asupra formării lor
ca artiști. Ei trebuie să citească din clasici poveștile
populare, să cunoască folclorul nostru, astfel vor da
dovadă de originalitate oriunde s-ar afla în lume. Apoi e
nevoie de o muncă asiduă. Omul de creație trebuie să
știe că lenea ucide talentul.  Când ți-a venit inspirația,
apucă-te de lucru, iar muncind mereu, inspirația nu te
va părăsi. Mai ales în cazul acuarelei, care este ca o
poezie; dacă o chinuiești și o muncești, își pierde
sensul, își pierde splendoarea. 

- Ce este fericirea pentru un artist plastic?
- Deși este imposibil să atingi perfecțiunea în creație,

fericit este artistul care vrea să se întâmple aceasta. Eu
mi-aș dori să mă servească ochii și mâinile în continuare,
ca să lucrez cu dragoste față de arta plastică. Plăcerea
de a fi mereu în activitate îmi dă energie și speranță, iar
asta înseamnă fericire. Deseori, aștept diminețile cu
nerăbdare ca să merg în atelierul de creație, unde să-
mi materializez imaginația. Asta-i fericirea mea...

Gheorghe BUDEANU 
(material reprodus din revista NOI)
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TRADIŢII DE TOAMNĂ
Sfânta Cuvioasa Parasche-
va este pe 14 Octombrie; în
această zi, la sate, se face
“îngroparea” verii; se face o
masă comună la biserică, cu
bucate multe şi alese, dar
mulţi gospodari postesc cu
desăvârşire în această zi, pe
care poporul o numeşte şi
Vinerea Mare, indiferent în
ce zi cade această săr bă -
toa re, căci se spune că Sfânta
a fost chinuită de păgâni într-
o zi de Vineri. Nu se mănâncă

nuci sau alte poame care au cruce, în această zi. Superstiţia
spune că dacă toamna nu plouă până la Cuvioasa Parascheva,
atunci se pune iarna curând; cum va fi această zi, aşa va fi
mereu până la Sfântul Dumitru.
În dimineaţa acestei zile, ciobanii caută să vadă cum s-au
culcat oile: dacă stau grămadă, iarna va fi grea; dacă stau
împrăştiate, va fi uşoară. Din superstiţie nu se lucrează, fiind
primejdie de boli; nu se coase căci va fi rău de traznet, de
grindină, de boli de ochi sau de cap. Cine va coase sau va
toarce, va face negi pe mâini. Acum se slobozesc berbecii la oi,
pentru ca mieiii să fie născuţi înainte cu două săptămâni de
Paşte; superstiţia spune ca mieii ce se vor naşte vor fi frumoşi
şi pestriţi. Din această zi, până la 27 Octombrie nu e bine să se
semene secară, căci e primejdie de moarte pentru semănător.

**
Ajunul sfântului Dumitru, în credința ortodoxă este o sărbătoare
cu un pronunțat caracter funerar. În ajunul sfântului Dumitru se
fac pomeniri ale morților și se aprind ruguri, aceste obiceiuri
având drept scop câștigarea bunăvoinței strămoșilor pentru a
obține în anul care vine recolte bune.

Se știe din tradiția străveche că ajunul Sfântului Dumitru se mai
numește popular  și “Moșii lui Sfântul Dumitru” sau “Moșii de
brânză și de lapte”.
Un vechi obicei românesc ne spune că în ajunul Sfântului
Dumitru se face “focul lui Sumedru” peste care copiii trebuie să
sară pentru a fi sănătoși tot anul. Tinerii care vor să se
căsătorească în decursul anului care vine, de asemenea, e
necesar ca, în ajunul Sfântului Dumitru, sa sară peste flăcările
“focului lui Sumedru”.
Un alt obicei legat de “focul lui Sumedru” ne învață că femeile
trebuie să împartă, la lumina acestuia, nuci, mere, struguri,
prune uscate, chiar și vin.
Asemenea focuri se fac și prin livezile cu perji, deoarece,
conform tradiției, aceștia vor rodi și la anul.
Când focul e aproape stins fiecare participant trebuie să ia câte
un tăciune, pe care, mai apoi, să-l arunce în livadă pentru a
obține, și în anul următor, roade la fel de bogate.
O superstiție a ajunului Sfântului Dumitru ne arată că dacă, în
noaptea lui Sumedru oile se culcă grămadă, în ciopor, atunci va
fi iarnă grea. Dacă oile vor dormi răsfirate, atunci se așteaptă o
iarnă blândă.
De asemenea, o altă superstiție, a iernii grele care va veni, mai
este dată de abundența nucilor sau a gutuilor, precum și de
proviziile supradimensionate ale hârciogilor.

**
O zi deosebit de importantă
a calendarului ortodox o
reprezintă ziua de 8 noiem-
brie, respectiv sărbătoarea
Sfinților Mihail și Gavril.
În calendarul popular soborul
Sfinților Mihail și Gavril se
serbează trei zile, în 8, 9 și
10 noiembrie. Prima zi se
numește capul Arhanghelului,
a doua zi mijlocul Arhanghelu-
lui, iar a treia zi coada
Arhanghelului.

Despre Arhanghelul Mihail se știe că este conducătorul oștilor
cerești-îngerești, iar despre Arhanghelul Gavril știm că este
vestitorul Fecioarei Maria că va naște pe Mântuitorul lumii,
pruncul Iisus.
Se obișnuiește ca în ziua de Sfântul Mihail și Gavril, sau în
ajunul sărbătorii de Sfântul Mihail și Gavril, să se împartă
pomană pentru sufletele morților, aceste ofrande numindu-se
popular “Moșii de Arhangheli”.
Totodată, un vechi obicei spune că de sărbătoarea Sfinților
Mihail și Gavril se aprind lumânări atât pentru oamenii în viață,
cât și pentru cei trecuți în neființă fără lumânare sau dispăruți în
împrejurări năprasnice.
Altfel, în ziua Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril se făcea marea
pomenire pentru toți morții din familie.
Prin unele zone din Transilvania se coace, de Sfinții Mihail și
Gavril, turta areților, areții fiind numele berbecilor despărțiți de oi.
În această zi areții se împreună din nou cu oile, iar turta din grâu
sau din porumb, gata coaptă și rumenită, se aruncă între oi.
Superstiția spune că dacă, această turtă, va cădea cu fața în
sus, oilor le va merge bine când vor făta, dacă însă va cădea cu
fața în jos, se spune că le va merge rău.
Ziua Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril se serbează fiindcă ei
iau sufletele oamenilor când mor.
Se spune că cel care lucrează în această zi, de Sfinții Arhangheli
Mihail și Gavril, se va chinui în ceasul morții până la ieșirea su-
fletului.
Ziua de 8 noiembrie este totodată “Vara Arhanghelilor”, care
ține o zi. Pe lângă aceasta, între Arhangheli și Crăciun trebuie
să mai fie între două și patru zile senine și călduroase care se
numesc popular “Vara iernii”.

**
După cum spune tradiția populară la data de 10 noiembrie
încep “Filipii de toamnă”, care durează șapte zile, astfel trei
dintre Filipi sunt celebrați înainte de postul Crăciunului, iar
ceilalți patru Filipi în post.

Se spune în credința populară că Filipii ar fi fost apostoli, care,
pe vremea prigonirilor în contra creștinilor, au fost aruncați într-
o groapă cu lupi de unde au scăpat doar prin credință. Acești
Filipi au fost șapte frați rătăcitori ce umblau prin lume și care
aveau puterea de a-i poci sau schimonosi pe cei ce nu îi
cinsteau. Se mai spune că unul dintre Filipi fiind șchiop a rămas
în urmă și de aceea se serbează mai târziu, în ziua de 21
noiembrie.
Sărbătoarea Filipilor de toamnă o țin atât femeile, cât și bărbații.
De obicei Filipii se țin trei zile: 12, 13 și 14 noiembrie.
Se spune, conform unei superstiții, că de Filipi, zilele de la
începutul postului, nu e bine să torci, pentru că vin lupii.
În aceste zile, ale Filipilor de toamnă, se obișnuiește, la sate, să
se fiarbă porumb și să se împartă prin vecini turtă coaptă în
vatră.
La lăsatul de sec, la 14 noiembrie, se strigă tinerilor rămași
necăsătoriți. Un vechi obicei ne spune că se fac două focuri din
coceni de porumb, pe deal, un foc la un capăt al satului și altul
la celălalt capăt al satului. În jurul focurilor se adună flăcăi și
strigă cam o oră, apoi, fiecare dintre ei, coboară din deal cu
șomoioage de foc până acasă, unde le sting.
Totodată se obișnuiește ca în această perioadă, a Filipilor, să
se formeze șezătorile, unde, după ce pericolul sărbătorilor a
trecut, fetele și nevestele vor toarce pentru pânză.
Se spune despre Filipi că au puterea de apăra casele de foc,
de lupi, de șerpi și de primejdii în general. În unele regiuni ale
țării se crede că Filipilor li se supun lupii, iar atunci când cineva
nu le cinstește ziua așa cum trebuie, aceștia, lupii, le vor ataca
gopodăriile.
În zilele Filipilor se practică și ritualuri magice, care au rolul de
a apăra gospodăriile. Astfel lângă coș se atârnă câte o secure
sau un topor pentru a ține lupii la distanță sau, o altă practică
magică, este aceea de a lega gura sobei pentru că tot așa să
stea închisă și gura lupului.

**

Sfântul Andrei - 30 noiembrie. În-
scrierile bisericești, spun că Andrei
este denumit „Cel întâi chemat”
care s-a alăturat Mântuitorului,
după ce l-a părăsit pe Ioan
Botezătorul. Sfântul Andrei este
unu dintre cei 12 apostoli ai lui
Iisus, care a adus și a promovat
învățăturile Mântuitorului și este
considerat „Ocrotitorul Romaniei”
sau „Patronul spiritual al romanilor”.
În această noapte oamenii dau
cu usturoi pe fereastră pentru a
se proteja de spiritele rele, femeile
întorc oalele și cănile cu gura în
jos sau scot din sobă cenușă

caldă pentru ca strigoii să nu se adăpostească la căldură. În
noaptea de Sfântul Andrei fetele nemăritate își puneau busuioc
sfințit sub pernă pentru a-și visa ursitul. Metoda cu vergheta
este cunoscută încă din bătrâni ,într-un pahar cu apă neîncepută
se aruncă o vergheta sfințită de preot în mijlocul căreia apare
chipul ursitului.

În Moldova o altă tradiție spune că fetele de măritat ,trebuie să
stea singure la miezul nopții, lângă gura sobei pentru a-și
vedea sortitul, la care fata v-a întoarce ulcica de lut, noua cu
gura în jos. Pe dosul ulcelei, trebuiesc lăsate să pâlpâie 3
bucăți de cărbuni, în timp ce tânăra rostește un descântec
pentru a trezi o atracție pentru cel iubit. În Oltenia, copiii tăiau
crenguțe de meri, peri pentru a le îngrijii până la Sfântul Vasile.
Dacă crenguțele erau bogate în muguri și flori, acestea vesteau
un an bun și roditor.

În această zi se pune la încolțit grâu, pentru întreaga familie.
Cel al cărui grâu este frumos și înalt se spune că va avea un an
bun cu bani și sănătate. Dacă în noaptea de Sfântul Andrei este
senin și cald, atunci vom avea o iarnă blândă, dacă este ger,
vom avea o iarnă grea.
Vechiul zodiac românesc spune despre cel născut în noiembrie,
sub semnul Scorpiei, că va fi mânios, ucigător, vărsător de
sânge, fără de ruşine, înşelător, mincinos, vorbitor de rău, nes-
tatornic. Împilat în patimi, viclean şi va fi şi iubitor de argint.
Pururea la armă gândeşte şi va fi biruitor. Lucrător la toate, gata
în tot ceasul la certuri şi bătăi foarte rele. Iute la sânge, roşu la
faţă şi cu părul aspru, în tot ceasul gândeşte de rău să sfătuiască
pe alţii şi să clevetească pe vecinii săi şi n-are astâmpăr de a
face rău. Va fi vorbitor şi în nimenea nu se va încrede şi toate le
vrea să fie cum vrea el. Dintre cei născuţi în această zodie vor
avea răni sângeroase pe trupurile lor, vor jura îndată de fiece
lucru şi fără de sfială pe tot ce e mai sfânt şi nu se tem de nimic
ce li s-ar întâmpla în urmă. Cu muierile lor vor trăi necontenit în
ceartă şi în bătăi. Cu toate acestea vor avea şi oarecare nărav
bun.
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SUPERSTIŢII

600 DE SUPERSTIȚII LA ROMÂNI
Partea I

Superstițiile au început cu milenii în urmă, când strămoșii noștri
încercau să’și explice anumite situații și circumstanțe misterioase
sau care nu aveau un sens familiar, prin cunoștințele dobândite
de membrii comunității respective de’a lungul timpului.
De exemplu, înainte de dezvoltarea știintei care explică destul
de multe lucruri obișnuite din zilele noastre, totuși pentru oamenii
acelor timpuri unele lucruri erau considerate ciudate cum ar fi
de ce luciul apei și mai târziu oglinzile arătau reflexiile noastre
sau de ce ne apar umbre când este soare, oameni din trecut au
motivat că o umbra sau o reflexie a fost o parte din sufletul lor.
Dacă cineva a rupt ceva pe care umbra lor sau reflexia lor a
apărut, oamenii credeau ca sufletul lor a fost vătămat.
Prin urmare, atunci când o persoană care a spart o oglindă,
este considerat ghinion sau un rău mare. Astăzi, știm că reflexiile
și umbrele nu fac parte din sufletele noastre, dar încă se crede
că a sparge o oglindă este ghinion mare.
Deci, o superstiție este ”o credință sau o practică”, care se
atașează în instinctul oamenilor, chiar și după ce noile cunoștințe
sau fapte dovedesc faptul că aceste convingeri sunt neadevărate.
Mai jos avem o lista cu cele mai cunoscute sau neștiute 600 de
semne, superstiții, credințe, preziceri, dar și sfaturi și recomandări
să le spunem băbești, de la noi, care au fost transmise din
bătrâni pe cale orală din generație în generație. Oricare dintre
noi le putem considera cum dorim, dar este imatur să le
considerăm simple fantezii dacă nu putem știi când și dacă
devin reale, atât timp cât nu le urmărim efectele, sau le ignorăm:

1. dacă ți se îmbujoreaza și îți ard obrajii fără motiv, se zice că
cineva vorbește despre tine.

2. dacă te doare puternic capul din senin, casti in continuu, fara
să’ți fie somn, daca iti curge sange din nas sau ai stari de
voma fara motiv, daca ti se congestioneaza fata, iti tiuie
urechile și ai temperatura din senin, ai putea fi deochiat.

3. dacă în timp ce iti perii parul, pieptenele cade pe jos, anunta
mari dezamagiri.

4. dacă te manancă urechea dreapta, cineva te vorbeste de
bine. Daca te mananca urechea stanga, te vorbeste de rau.

5. dacă te manâncă nasul, anunta suparare. Dar mai exista si
varianta ca daca te mananca nasul, cineva vine sa te vada.
Daca te mananca nara dreapta, vine o fata, daca e nara
stanga, vine un baiat.

6. daca te mananca buzele in ziua respectiva vei fi sarutat.
7. daca ti se zbate ochiul drept, anunta curand o nastere in

familie. Daca ti se zbate ochiul stang, anunta deces sau o
mare dezamagire.

8. daca iti cade o geana, pune’o in palma si arunc’o peste umar
in timp ce iti pui o dorinta. Daca geana zboara, atunci dorinta
se va implini.

9. daca te mananca talpa de la piciorul drept, se anunta o cala-
torie.

10. aduce ghinion să’ți faci unghiile dupa apusul soarelui sau
duminica sau vinerea.

11. daca iti dai cu oja pe unghii si le privesti des, cineva
vorbeste de tine.

12. accidentele si ghinioanele se intampla numai oamenilor
blestemati de cineva

13. Cele mai cunoscute sunt
MARŢI și 13, două semne
rele care, alăturate, dau fiori
multora. Superstiţiosi sau nu,
nu se poate ca această dată
să treacă neobservată!

De ce creează probleme
cele două semne puse
alături? Pentru că ambele,
separat, au conotatia lor
negativă. Multe popoare

consideră numărul 13 ca fiind blestemat. Se zice că numărul
13 este considerat aducător de nenorociri si pentru că, la
Cina cea de taină, au stat la masă 13 persoane, cei 12
apostoli si Iisus, înainte ca Mântuitorul să fie crucificat. Puţini
oameni au curajul să cheme la masă 13 musafiri.
Ziua de marți este considerată, alături de ziua de vineri ca
fiind o zi cu trei ceasuri rele.
SUPERSTIŢIA din jurul zilei de marţi, 13 este reprezentată,
de fapt, de o combinaţie a două frici distincte: prima, cea de
numărul 13, care este numită şi triskaidekaphobia şi teama
inexplicabilă de zilele de marţi.
Ca rezultat al existentei acestei fobii, la unele cladiri înalte
etajul 13 nu exista, fiind denumit 14, de asemenea numarul
13 la case este adeseori „uitat”.

14. Numărul 7 are multe superstitii în diverse culturi. Lui
Dumnezeu I’au trebuit 7 zile pentru a crea lumea, de aceea
orice asociere cu acest numar este considerata a fi de bun
augur. Al 7-lea fiu al celui de-al 7-lea fiu intr’o familie este
considerat a fi cel mai norocos om. Ai noroc daca numele tau
are 7 litere.

15. porumbeii zboara si stau cu placere in preajma poetilor
16. un animal nu va ataca niciodata un om cu suflet bun si cu-

rat
17. daca te mananca palma dreapta, dai bani in curand. Daca

te mananca palma dreapta bag’o in buzunar sau scarpin’o.
Daca te mananca palma stanga, vei primi bani.

18. daca iti musti limba cand mananci, arata ca tocmai ai spus
o minciuna.

19. aduce ghinion sa asezi pantofii pe pat.
20. e bine sa arunci cu un pantof vechi dupa cel ce pleaca de

acasa, pentru a abate norocul asupra sa.
21. acelasi lucru se face uneori când mirele sau mireasa pleaca

din casa parinteasca atunci când se casatoresc. În unele tari
exista traditia de a lega la spatele masinii un pantof vechi.

22. in România exista obiceiul ca la nunta, mireasa sa scrie pe
talpa pantofului numele prietenelor inca nemaritate pentru “a
trage bine piciorul”.

23. in biserica, in timpul ceremoniei religioase, unul din miri il
calca pe celalalt pe picior. Se spune ca cel care va reusi
acest lucru, va fi stapânul in casa, supunându’l, metaforic, pe
celalalt.

24. in alte colturi ale lumii, exista obiceiul ca mirele sa puna
piciorul pe capul sotiei, asigurând prin acest gest fericirea in-
delungata in familie.

25. barbatul nu trebuie sa daruiasca iubitei sale pantofi, decât
in cazul in care doreste sa o ceara in casatorie, deoarece
femeia va intelege prin acest gest o cerere de a merge
alaturi de el pentru toata viata. Daca nu are acest interes –
de a o cere in casatorie – acest cadou va atrage despartirea.

26. nu puneti pantoful stâng in piciorul drept sau invers, aduce
ghinion.

27. nu lasati pantofii incrucisati când va descaltati pentru ca e
semn de ghinion.

28. nu e bine sa mergi incaltat numai cu un pantof, sau cu
pantofi diferiti (“cu un papuc si cu o ciubota”, cum se spune),
pentru ca asta ar putea aduce moartea unuia dintre parinti.

29. exista si un semn de noroc legat de pantofi, si anume sa
legi sireturile cuiva intre ele, dar nu uita sa’ti pui o dorinta in
timp ce faci asta.

30. daca o pereche noua de pantofi scârtâie, inseamna ca
perechea respectiva nu a fost platita corespunzator.

31. nu e bine sa imbraci hainele pe dos, pentru ca atrage cearta
sau vesti rele.

32. e bine sa’ti pui o dorinta cand imbraci haine noi-noute.
33. e bine sa porti tot timpul o moneda in buzunarul de la haina.
34. nu e bine sa te imbraci cu o haina cu mana stanga intai.
35. aduce noroc sa gasesti sau sa primesti o pereche de

manusi.
36. e semn rau sa pierzi o manusa, daca te intorci dupa o

pereche de manusi uitata undeva sau sa dai cuiva o pereche
de manusi.

37. aduce ghinion sa pui o palarie gresit pe cap, sa o asezi pe
masa sau pe pat.

38. oglinzile trebuie acoperite când cineva moare pentru ca
sufletul mortului intra si continua sa salasluiasca in oglinda.

39. cel ce priveste in oglinda atunci când cadavrul se afla inca
in casa va fi urmatorul candidat la pieire.

40. nu trebuie sa iesi din biserica inaintea sicriului, pentru ca
cineva din familia ta va muri in curând.

41. daca pe casa ta va cânta cucuveaua, cineva din familie va
pieri curând.

42. la moarte, mortului trebuie sa i se puna pantofi noi inainte
de a fi asezat in sicriu.

43. când pleci de la o inmormântare, nu trebuie sa privesti
inapoi spre mormânt pentru ca urmatorul mort va fi din familia
ta.

44. cand te duci la o inmormantare nu e bine sa vizitezi si
mormintele rudelor tale moarte.

45. nu trebuie sa stranuti cu gura larg deschisa, pentru ca
sufletul evadeaza din trup si vei muri curând.

46. daca un ceas care nu mai functioneaza demult se urneste
dintr’o data, atunci se anunta o moarte in familie.

47. daca trei persoane se fotografiaza impreuna, cel din mijloc
va muri primul.

48. cand moare cineva într’o casa, e bine sa se deschida toate
ferestrele, ca sufletul acestuia sa zboare.

49. o pasare intrata in casa este semn de deces.
50. aprindeti cate o lumanare in noaptea de 1 octombrie in

fiecare camera in care a murit cineva in casa.
51. in camera in care cineva este pe moarte trebuie sa opriti

toate ceasurile.
52. daca o femeie este inmormantata in haine negre, ea se va

intoarce sa bantuie casa in care a locuit.
53. daca atingi cadavrul cuiva care ti’a fost drag, nu vei mai

avea vise legate de el.
54. cine moare in vinerea pastelui sau la miezul noptii din ajun

de Craciun, va ajunge direct in rai.
55. sufletul celui mort nu se poate elibera daca in casa in care

moare sunt lacate inchise.
56. inmormantarile facute vinerea atrag o alta moarte in familie.

57. nu trebuie sa purtati imbracaminte noua la o inmormantare,
mai ales pantofi noi!

58. femeile gravide nu ar trebui sa mearga la inmormantari.
59. daca pe mormantul cuiva vor creste flori, acel om a fost om

bun. Daca vor creste buruieni, acela a fost om rau.
60. aduce noroc sa atingi un cadavru.
61. aduce ghinion sa scoti sicriul din casa pe usa din dos sau

cu capul inainte.
62. daca ploua la inmormantare, se spune ca cel decedat a

avut o viata trista
63. daca e vreme frumoasa la inmormantare, cel decedat

regreta ca s’a stins.
64. lumanarea cu care s’a mers la biserica de Inviere trebuie

pastrata peste an. Se aprinde in timpul furtunilor, pentru a
proteja casa de pagube.

65. in ziua crucii nu trebuie sa mananci fructe care contin
semnul crucii in interior: nuci, mere.

66. cel care moare in vinerea Pastelui, va ajunge direct in rai.
67. daca te tunzi in vinerea Pastelui, nu vei avea dureri de cap

tot anul.
De Crăciun și Anul Nou:
68. aduce ghinion sa porti pantofi noi de Craciun.
69. un cer senin de Craciun anunta un an roditor.
70. daca bate vantul de Craciun, anunta ghinion.
71. nu e bine ca intre Craciun si Anul Nou sa se tricoteze, sa se

coase, sa se spele rufele.
72. daca faci baie in ziua de Craciun, vei ramane curat tot anul.
73. daca mananci mere in ajun de Craciun, vei fi sanatos tot

anul.
74. copiii nascuti de Craciun sau de Anul Nou sunt norocosi.
75. e bine sa ai pe masa de Craciun si de Anul Nou crengute de

vasc. Aduce noroc.
76. acel obiect pe care il tii in mana de Anul Nou, la 12 noaptea,

sau cel pe care pui mana imediat dupa ora 12 va fi cel mai
important plan al vietii tale in anul care vine. Daca tii bani in
mana, vei merge bine cu banii tot anul, daca iti tii iubita de
mana, iti va merge bine cu dragostea tot anul, daca tii paharul
in mana, va fi un an vesel.

77. dorinta pusa la miezul noptii de Revelion are toate sansele
sa se implineasca.

78. aduce ghinion daca agati calendarul inainte ca noul an sa
inceapa.

79. aduce ghinion sa intorci fila de calendar inainte ca ziua sau
luna sa se incheie.

80. aduce ghinion sa intri in noul an fara nici un ban in buzunar,
e bine sa aveti bani (mai ales noi) in fiecare portofel.

81. e bine sa nu va gaseasca anul nou cu datorii, altfel veti
avea datorii tot anul.

82. primul om care va trece pragul in prima zi din noul an va in-
fluenta tot anul. Persoanele blonde sau roscate aduc ghinion,
persoanele brunete aduc noroc.

83. prima persoana care va suna sau va bate la usa in prima zi
din noul an trebuie primita. Daca prima persoana care va
intra in casa e femeie – va fi un an prost, daca e barbat – va
fi un an norocos.

84. nu trebuie sa aruncati nimic din casa in prima zi de an nou,
nici macar gunoiul! E bine ca ceva sau cineva sa va intre in
casa in prima zi din anul nou, nu sa iasa!

85. faceti ceva – cat de mic – care are legatura directa cu
munca dv. in prima zi a noului an pentru a va merge bine la
serviciu tot anul.

86. nu spalati nimic in prima zi a noului an.
87. prima zi din noul an trebuie sa va gaseasca in curatenie

deplina, deci e bine ca inaintea anului nou sa faceti curatenie
si in cele mai ascunse unghere.

88. imbracati ceva nou pe 1 Ianuarie.
89. nu spargeti nimic in prima zi a noului an.
90. nu plangeti in prima zi a noului an.
91. faceti mult zgomot la miezul noptii (de Revelion) pentru a

alunga spiritele rele (clopotei, petarde etc)
92. nu imprumutati bani si nu faceti datorii pe 1 ianuarie.
93. e semn rau sa spargi ceva in noaptea de Anul Nou.
94. e semn rau daca stranuti in noaptea de Anul Nou.
95. aduce noroc sa mananci carne de porc sau linte de Anul

Nou.
96. Anul Nou va fi luminos si bun daca se lasa o lampa sau o

lumanare aprinsa pana la ziua.
97. in dimineata de 1 ianuarie se pun bani de argint in apa cu

care se spala membrii familiei.
98. e bine sa va imbracati in rosu in noaptea de Revelion.
99. nu injurati si nu folositi cuvinte urate in ajun de An Nou.
100. lasati usa, geamul, dulapurile deschise in noaptea de Anul

Nou.
101. ceea ce faci in ajun de An Nou vei face tot anul urmator

Continuare în ediţia următoare
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DIVERSE

PISICA TA TRĂIEȘTE
MAI CONȘTIENT DECÂT TINE

Vreau să știi încă de la început că titlul articolului nu este o
metaforă, ci este realitatea însăși.

Scriu acest articol cu titlul de informare, dar și ca invitație la a
trăi conștient. Să trăiești cu adevărat conștient, înseamnă să îți
dai seama că în timp ce citești acest articol tu de fapt dormi. În
timp ce parcurgi acest text, te afli într-un vis pe care tu însuți ți-
l creezi. Însă ideea în sine nu este ușor de digerat.
Așa că pentru început o să te invit să devii conștient de faptul
că există o scală a nivelelor de conștiință. O astfel de ierarhie
este mult mai ușor de înțeles chiar și pentru mintea ta analitică.
Am mai vorbit despre această scală după ce am citit Putere vs.
Forță de David R. Hawkins.
De la același autor, am citit zilele trecute: Realitatea spiritualitatea
și omul modern. Concluzia că pisicile au ca specie un nivel al
conștiinței mai mare decât 85% din populația de oameni a
planetei mi s-a părut concluzia marcantă după ce am terminat
de citit cartea. Desigur că nu este cel mai interesant lucru pe
care l-am citit în carte, dar mi s-a părut de impact și un excelent
apel la conștientizare.

CUM SE SUSȚINE ACEASTĂ CONCLUZIE?
Mai întâi o să îți expun mecanismul logic efectiv. Iar mai apoi o
să îți explic substratul spiritual care susține afirmațiile pe care
urmează să le citești.
Ideea este că Hawkins și-a dat seama că orice are o anumită
frecvență deci o vibrație specifică. Iar dacă un anumit om(să
zicem) are o anumită vibrație, atunci înseamnă că un alt om are
o altă vibrație și se poate face o comparație între cele două
vibrații.
Așa că David R. Hawkins a construit o scală imaginară de 0 la
1000. Acest interval este suficient de încăpător fiindcă scala
este logaritmică. Adică 100 pe această scală înseamnă de fapt
10 la puterea 100. Adică 10 înmulțit cu el însuși de 100 de ori.
Chiar dacă nu ți-a plăcut matematica în școală te invit să nu te
sperii că nu e nimic complicat.
Ceva care se află la nivelul 200 pe această scală înseamnă de
fapt că are valoarea 10 la puterea 200. Adică 10 înmulțit cu el
însuși de 200 de ori. Și tot așa pentru oricare altă valoare între
0 și 1000.
Având această scală, a început să întrebe conștiința colectivă
unde se situează diverse lucruri. A întrebat la ce nivel sunt
calibrați președinți, maeștri spirituali, cuvinte, sentimente și tot
așa mai departe.
Dacă urmărești acest blog de mai mult timp, poate știi că am
afirmat în mod repetat că totul este energie și totul are o vibrație
specifică. Dacă totul are o vibrație specifică, atunci totul poate fi
amplasat la locul lui pe scala de la 0 la 1000. E simplu.
Numai că poate te gândești: chiar dacă totul are o vibrație
specifică și ar putea fi amplasat vibrațional vorbind înspre 0 și
1000, noi totuși nu avem nicio metodă pentru a determina
vibrația unui anumit lucru.
Ei bine, vreau să știi că Hawkins a descoperit o metodă prin
care se poate determina vibrația specifică a unui anumit om,
lucru, carte sau orice altceva. Iar despre această metodă vom
discuta în ultima parte a articolului.
Deocamdată ți-am prezentat câteva date în așa fel încât să mă
pot ține de promisiunea din titlu și îți pot expune de ce pisica ta
trăiește mai conștient de cât tine.
Iar din punct de vedere logic această concluzie reiese din două
afirmații pe care Hawkins le face în carte:
Pe acea scală logaritmică de la 0 la 1000, 85% din populația de
oameni a planetei se află sub 200.
Populația de pisici a planetei este calibrată la 240 pe aceeași
scală logaritmică de la 0 la 1000.
Concluzia logică din afirmațiile 1 și 2? Pisicile au un nivel al
conștiinței de 240 în timp ce 85% din populația de oameni a
planetei este undeva sub 200.
Pe bună dreptate poate te întrebi acum în ce fel poate fi
măsurat nivelul conștiinței. Așa cum ți-am promis, în continuare
o să explic…

TEHNICA DE MĂSURARE
Tehnica se numește kinesiologie. Ea înseamnă pe scurt testare
musculară.
În carte și știință se urmărește răspunsul pe care îl oferă brațul
întins drept în așa fel încât să formeze un unghi de 90 de grade
în raport cu corpul tău.
De obicei se folosește un subiect testat și o altă persoană care
îi urmărește răspunsul muscular.
Un braț care rămâne ferm în fața unei anumite afirmații spune
de fapt că afirmația enunțată este adevărată. Un braț care nu
rămâne ferm oferă de fapt răspunsul nu. Adică spune că
afirmația este falsă.
Răspunsul este binar. Și poți pune orice întrebări din trecut sau
prezent. Folosind kinesiologia nu poți întreba nimic despre
viitor. Însă când spun „orice întrebări” mă refer la faptul că poți
absolut orice întrebări. Și asta pentru că memoria Universală
știe absolut tot ce s-a întâmplat vreodată, dar știe și care a fost
vibrația acelui ceva pe o scală logaritmică de la 0 la 1000.
Pe aceeași scală logaritmică, prin testări repetate, Hawkins și-a
dat seama că la 600 o ființă atinge iluminarea.
Buddha și Krishna sunt situați cu toții la 1000. Adică maxim.

SCEPTICISM ȘI LIMITĂRI
Tehnica poate fi folosită de către absolut oricine însă există
câteva limitări.
Una dintre limitări ar fi aceea că în anumite situații s-ar putea să
nu îți fie permis accesul pentru a afla răspunsul la niște întrebări
specifice.
De aceea înainte de a adresa o întrebare Hawkins recomandă
ca inițial să obții răspunsul da sau nu pentru întrebarea: „Mi se
permite să întreb lucrul la care mă gândesc?” sau „Am
permisiunea să întreb care este calibrarea pe o scală de la 0 la
1000 a …”(iar pe „…” adaugi întrebarea în sine).
Dacă primești răspuns afirmativ, ulterior poți adresa întrebarea.
Însă aceasta nu este totuși singura limitare. Pentru ca tu să poți
folosi tehnica ai nevoie să fii calibrat deja peste 200 pe scala
logaritmică de 0 la 1000.
S-a observat în mod repetat că oamenii care se află sub
200(85% din populația planetei) nu pot folosi tehnica.
De ce a pus Dumnezeu această limitare este foarte simplu.
Dacă un om calibrat sub 200 ar putea afla răspunsul la orice în-
trebare referitoare la prezent sau trecut, ar tinde să folosească
respectivele informații în scopuri lipsite de armonie și aliniere
Ca să îți faci o idee, am extras din cartea lui Hawkins o parte
din calibrările pentru ființe vii. Toate sunt pe aceeași scală de la
0 la 1000 unde 600 reprezintă iluminarea, iar 200 nivelul de cal-
ibrare minim pentru a folosi kinesiologia:

Bacterii 1
Protozoare 2
Insecte 6
Pești 20
Vipere 35
Lei, tigri 40
Balene 85
Delfini 95
Babuini 105
Porumbei 145
Urși bruni 180
Cerbi 205
Porci domestici 205
Vaci de lapte 210
Oi 210
Pisici 240
Câini 245
Gorile 275
Cimpanzei 305

Dacă nu crezi că tehnica este reală sau validă, realitatea îți va
confirma asta. La fel cum îți confirmă și orice alt lucru pe care îl
crezi.
Au existat de-a lungul timpului studii care au încercat să demon-
streze despre kinesiologie că nu funcționează.
Toate sunt calibrate sub 200. Majoritatea dintre ele la 160.

CONCLUZIE
Spuneam în titlu că pisica ta are un nivel al conștiinței mai mare
decât al tău. Citind acest articol, ai văzut că sunt aproximativ
85% șanse să fie așa.
Iar dat fiind faptul că citești un blog precum Fii Împlinit, sunt
toate șansele ca tu să fii calibrat peste 200 și chiar peste 240.
Așa că s-ar putea ca în cazul tău pisica să nu trăiască mai
conștient decât tine.
Consider însă că informațiile pe care le-ai parcurs sunt relevante
și de folos.
De asemenea îți recomand toate cărțile lui David R. Hawkins
pentru a afla cum să aplici și tu kinesiologia și pentru a înțelege
subiectul în profunzime.
Îți doresc să trăiești conștient!
Cu recunoștință,

Cosmin-Constantin Cîmpanu

Povestea toamnei
Într-un ţinut îndepărtat
trăia Bătrânul Anotim-
purilor, cu cele patru fiice
ale sale – Primăvara,
Vara, Toamna şi Iarna.
Fiecare era de o
frumuseţe aparte, iar
bătrânul le iubea pe
fiecare la fel de mult,
erau lumina ochilor săi.
La vremea potrivită,
marele Ceas al Timpului,
care guverna acea

împărăţie, a arătat că era momentul ca cea de-a
treia fiică să-şi înceapă călătoria spre ţinuturile locuite
de oameni. Urma să le aducă acestora multe şi
bogate daruri, pe care le pregătise din timp – culori
din cele mai blânde şi luminoase luate de la Pictorul
magic, flori delicate şi înmiresmate de la Florarul
împărăţiei, ploi mănoase şi bogate din Cămara cerului,
roade gustoase de la Grădinarul Şef şi multe, multe
altele.
Dar Toamna nu prea era mulţumită, şi-ar fi dorit şi
altceva – ceva care să o facă şi mai frumoasă şi
iubită de oameni.

– Dar eşti minunată, îi spuse tatăl, ce ţi-ai putea dori
mai mult?

– Aş vrea, se gândi îndelung fata……ca Soarele să
strălucească doar pentru mine.

– Dar acest lucru nu e posibil, Soarele e prietenul
vostru, deci şi al surorilor tale. Lumina sa nepreţuită
vă însoţeşte pe fiecare în călătoria voastră.

– Dar eu vreau ca Soarele să fie doar al meu, de
fapt…….să fiu chiar eu Soarele.

– Ce gând mai e şi acesta? întrebă mirat Bătrânul
Anotimpurilor. Ţi-am explicat, frumuseţea ta e dată
de veşmintele deosebite pe care le porţi şi toate
darurile cu care eşti împodobită.

– Dacă nu vrei să-mi faci pe plac şi să porunceşti
Soarelui ce ţi-am spus, atunci anul acesta nu mai
plec în călătorie. Şi nu-mi pasă ce vor crede oa-
menii.

Văzând că fiica sa rămase îndărătnică în hotărârea
sa şi nu mai putu să facă nimic pentru a o îndupleca,
bătrânul se retrase pentru a cugeta. Fiica sa devenise
mândră şi foarte aprigă în dorinţele ei. După un timp,
o chemă la sine şi îi spuse:
– Dacă vei pleca la vremea potrivită, când te întorci

te voi îmbrăca în cea mai frumoasă haină din câte
au existat vreodată. E o haină cum nu există alta
pe lume. Dar ai de făcut un singur lucru – să aduni
în coşul tău toate razele de soare. Şi când le vei
strânge pe toate vei străluci mai frumos ca niciodată,
căci vei fi îmbrăcată în haina Soarelui.

Şi de atunci Toamna încearcă în fiecare an să adune
cât mai multe raze de soare, pentru a primi de la tatăl
său haina cea minunată. Dar, Soarele deseori se
retrage în spatele norilor, se ascunde printre copaci,
între ramurile şi frunzele lor, printre flori, aleargă mai
iute ca vântul, nu se lasă prins defel.
Căci razele sale sunt doar pentru acei care nu sunt
mândri iar frumuseţea pentru cei care nu au îndrăzneala
de a se crede Soare.
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SĂNĂTATE

Cea mai veche metodă
de autovindecare din lume. 

Procedura durează 10 minute pe zi!

Veți descoperi în acest articol 6 tehnici ayuverdice care stimulează
într-un mod foarte eficace autovindecarea.
Practicarea lor se face în doar 10 minute/zi și vă va reda
echilibrul dintre sănătatea fizică, psihică și spirituală.
Iată “tratamentul” pe care-l vi-l propun să-l urmați zilnic, așa
cum am spus, timp de 10 minute:

1. Dimineața-6 minute
- Dezinfectarea/curățarea limbii (30 de secunde).

După ce v-ați periat dinții, eliminați placa bacteriană de pe
limbă cu ajutorul unei periuțe sau cu un curățător special de
limbă. Ficatul, vezica biliară și rinichii sunt organele care
permit corpului să se debaraseze de substanțe nocive.
Pentru că produsele secundare ale unor procese metabolice,
sedimentele și toxinele se dezvoltă pe limbă, este necesar
să le îndepărtam. Altfel, după un anumit timp, încep să
blocheze fluxul energetic al organismului.

- Folosiți puterea curativă a uleiului de susan-2 minute
După periajul dinților și al limbii, clatiți-vă gura timp de două
minute cu o lingură de ulei de susan, apoi scuipați și clătiți
din nou cu apă caldă. Uleiul de susan ajută la prevenirea
creării plăcii dentare, gingivitei și cariei dentare. Este bogat
în acid linoleic și acționează împotriva ciupercilor, bacteriilor
și virușilor.

- Automasajul-3 minute
Aveți nevoie de mănuși, de mătase brută (nerăsucită) sau de
o perie fină. Masați de 10-20 de ori fiecare parte a corpului în
această ordine: gât, spate, umeri, mâini și degete cu mișcări
circulare. Masați apoi cu blândețe partea superioară a pieptului,
efectuând o mișcare orizontală.
Treceți la stomac, masând de jos în sus, de la stânga la
dreapta. Urmează coapsele. Frecați părțile exterioare de sus
în jos. Nu uitați genunchii și picioarele. Rolul masajului este
de a îmbunătăți circulația și de a restabili energia.
Fiecare segment al pielii este asociat unui organ intern, iar
tehnica masajului contribuie la o circulație sanguină mai
bună, după cum afirmă practicienii ayuverdici.

2. În timpul zilei-2 minute:
- Beți apă caldă- 30 de secunde

Aduceți la fierbere o jumatate de litru de apă, turnați-o într-un
termos și luați câte 3 înghițituri la fiecare jumătate de oră.
Apa caldă stimulează digestia și ajută la eliminarea toxinelor
din corp.

- Practicați respirația relaxantă-2 minute
Inspirați, expirați, nu vă gândiți la nimic. Sau la ceva plăcut
care să vă relaxeze. Fiindcă mania, frica, grijile atrag adesea
boli la nivelul organelor.
Prin relaxare, creierul produce hormonii buneidispozitii.
Necesita totuși puțină practică.

3. Seara-2 minute:
- Stimulați digestia și îmbunătățiți calitatea viselor- 2 minute

Încălziți puțin ulei de susan. Masați abdomenul cu mișcări
circulare și blânde. Apoi, înmuiați un prosop în apă caldă și
tineți-l pe burtă pînă ce se răcește, după care vă ștergeți.

Acest masaj este bun pentru digestie, stimulează intestinele,
rezolvând și problema insomniei care, printre alte cauze, vine și
de la tulburări digestive.

Detoxifiere de toamnă 
folosind struguri!

Cunoscută și sub numele de ampeloterapie, cura de struguri
este o cură de revitalizare și de detoxifiere a organismului, timp
în care nu se consumă decât struguri și apă pe tot parcursul
unei zile sau a mai multora.
Această monodietă sezonieră, totodată preventivă și curativă,
va îmbunătăți vitalitatea celor care o practică. În același timp,
ne pregătește pentru a intra în iarnă în plină formă.
Mult mai ușor de pus în practică decât un post, cura de struguri
ne face să nu mai simțim senzația de foame și să putem astfel
să ne desfășurăm activitățile zilnice.

Care sunt beneficiile curei de struguri:
– Tonus extraordinar, dinamism, euforie, stare de bine, gândire

mai limpede, luminozitate a tenului sunt beneficii auzite
adesea de la persoanele care o țin în fiecare an.

– 90% dinte persoanele ce se plângeau înainte de oboseală au
constatat o îmbunătățire adesea spectaculară a stării de
sănătate, cu atât mai bună cu cât cura este mai lungă.

– Stimularea imunității pentru o apărare mai bună împotriva
agresiunilor externe.

– Luptă împotriva constipației, a colicilor, gazelor, balonărilor,
diareii, greutății în stomac, tulburărilor digestive.

– Combate insomniile.
– Dă luminozitate tenului.
– Elimină oboseala, nervozitatea și iritabilitatea.
– Reduce intensitatea zgomotelor din urechi, desfundă nasul,

înlătură lăcrimarea ochilor, durerile de cap.
– Contribuie la îmbunătățirea vederii, a mirosului și a gustului.
– Se vorbește de cura de struguri ca fiind recomandată pentru

pierderea de  kilograme (în medie 3kg pe săptămână). Apoi
scăderea în greutate depinde de cantitatea consumată, de
exercițiile fizice practicate și de metabolismul fiecăruia.

Vezi aici cum poți face o detoxifiere folosind stafide!

Pregătirea de cură:
Începeți prin a elimina cafeaua, carnea, zahărul alb, pâinea
albă, alcoolul și țigara, timp de 3-5 zile. Ideal ar fi să consumați
legume și fructe crude sau preparate.
Unii specialiști în diete sunt de părere că înainte de a începe
cura, un post de 2 zile ar fi bun pentru a accentua efectul…

Există doua tipuri de cură:

1. Cura parțială sau monodieta
Se înlocuiește o masa obișnuită pe zi cu una de struguri
(250- 500g). În primul an, cura poate dura între 1 și 2
săptămâni. În tot acest timp, pot apărea dureri de cap sau
câteva coșuri, semnul eliberării de toxine. Dacă simptomele
persistă, întrerupeți.

2. Cura integrală
Aceasta presupune înlocuirea totală a meselor cu 250-500
de grame de struguri. Așadar, se poate ajunge la un consum
zilnic de 1,5 kg de struguri.

Atențe: Prima dată, nu depășiți 5-7 zile, apoi puteți trece la 12,
apoi la 18. Puteți continua să munciți, dar sunt de preferat
activitățile creative și de relaxare pe tot parcursul dietei.

Este de preferat să se înceapă cu monodieta, apoi să se
încerce cura integrală, asta pentru a se obișnui organismul.

Contraindicații
Persoanele cu diabet insulinodependent nu pot urma această
cură, care este prea bogată în zaharuri rapide, cele slabe,
femeile însărcinate sau care alăptează, cele care suferă de
tulburări de comportament alimentar, copiii.

ALIMENTE CARE ÎMBUNĂTĂȚESC
FUNCȚIONAREA CREIERULUI

Substanțele din hrana pe care o
ingerăm zilnic pătrund în fluxul
sanguin, ajungând la toate or-
ganele corpului nostru, inclusiv la
creier. Aşadar, mâncarea ne
influenţează și capacitatea de a
gândi sau de a ne concentra. În
aceste condiţii, alegerea alimentelor
potrivite ne-ar putea ajuta să ne
îmbunătăţim capacităţile cognitive,
protejându-ne totodată creierul de
îmbătrânire. Iată o listă de alimente
benefice pentru creier, pe care ar
trebui să le consumăm cât mai
des:

Fructele de pădure conţin antioxidanţi care îmbunătăţesc atât
memoria, cât şi coordonarea motorie. Aceștia contraatacă
stresul oxidativ, funcţionând ca un agent antiinflamator.
Fructele de pădure fac ca membranele celulelor cerebrale să
rămână flexibile și previn apariţia bolilor neuro-degenerative. 

O banană conţine cantitatea zilnică de glucoză de care are
nevoie creierul. Cercetătorii au constatat că creierul funcţionează
cel mai bine atunci când prin fluxul sanguin circulă 25 de
grame de glucoză (cam cantitatea pe care o conţine o
banană). 

Ouăle conţin o grăsime asemănătoare cu vitamina B, numită
colină. Aceasta îmbunătăţeşte atât memoria, cât şi timpul de
reacţie al minţii. Studiile au mai demonstrat şi că această
grăsime poate diminua efectele oboselii. 

Somonul conţine Omega-3, proteine, fier şi vitaminele B, motiv
pentru care acest aliment susţine buna funcţionare a memoriei,
ajutând la concentrare şi raţionalizare. 

Vinetele îmbunătățesc comunicarea dintre celulele cerebrale şi
moleculele mesagere. 

Cofeina din cafea contribuie la îmbunătăţirea memoriei, prote-
jându-ne totodată împotriva spasmelor pleoapei. În plus, este
bogată în antioxidanţi şi aminoacizi.

Ciocolata neagră conţine magneziu și antioxidanți, substanțe
care măresc producţia de endorfine (moleculele fericirii) şi
îmbunătăţesc memoria și puterea de concentrare. Antioxidanţii
din cacao protejează celulele cerebrale de stresul oxidativ. 

Ceaiul verde este cunoscut pentru beneficiile aduse sănătăţii.
Studiile au arătat că are efect neuroprotector, ajutând sistemul
nervos să se dezvolte şi să nu fie avariat. 

Legumele cu frunze verzi – spanac, salată, broccoli etc. –
reprezintă cele mai bune alimente pe care le putem consuma
dacă vrem să ne protejăm creierul. Ele abundă în vitamine,
minerale şi fitonutrienţi. Fierul, de pildă, ne ajută să aducem
mai mult oxigen în corp şi creier. Particularitatea tuturor
legumelor cu frunze verzi este conținutul bogat în vitamina
B9, care participă la dezvoltarea țesutului nervos la făt. La
adulți, deficitul în această vitamină este semnalat printr-o
scădere a memoriei și a vigilenței.

Morcovii cruzi, spun specialiştii, ne conferă un nivel echilibrat
de zahăr în sânge, suficient cât să asigure funcţionarea
optimă a creierului. 

Cerealele integrale, precum orezul brun, sunt bogate în vitamine
şi magneziu, motiv pentru care ajută la buna funcţionare a
capacităţilor cognitive.  

Usturoiul conţine compuşi puternici antibacterieni şi antivirali
care ajută la prevenirea infecţiilor, dar şi antioxidanţi care
contribuie la menţinerea sănătăţii creierului.

Ouăle conțin lecitină și fosfolipide, elemente care intră în
compoziția membranei celulelor creierului și îi asigură elas-
ticitatea.

Avocado este extrem de bogat în vitamina E, unul dintre cei
mai puternici antioxidanți, care protejează îndeosebi țesuturile
grase ale creierului împotriva îmbătrânirii. Cine nu și-l poate
permite, poate consuma, pentru un efect similar, nuci și
alune.

În sfârșit, alături de aceste superalimente benefice pentru creier,
nu neglijați somnul, care este esențial în regenerarea neu-
ronilor.

PISICA TA TRĂIEȘTE
MAI CONȘTIENT DECÂT TINE

Vreau să știi încă de la început că titlul articolului nu este o
metaforă, ci este realitatea însăși.

Scriu acest articol cu titlul de informare, dar și ca invitație la a
trăi conștient. Să trăiești cu adevărat conștient, înseamnă să îți
dai seama că în timp ce citești acest articol tu de fapt dormi. În
timp ce parcurgi acest text, te afli într-un vis pe care tu însuți ți-
l creezi. Însă ideea în sine nu este ușor de digerat.
Așa că pentru început o să te invit să devii conștient de faptul
că există o scală a nivelelor de conștiință. O astfel de ierarhie
este mult mai ușor de înțeles chiar și pentru mintea ta analitică.
Am mai vorbit despre această scală după ce am citit Putere vs.
Forță de David R. Hawkins.
De la același autor, am citit zilele trecute: Realitatea spiritualitatea
și omul modern. Concluzia că pisicile au ca specie un nivel al
conștiinței mai mare decât 85% din populația de oameni a
planetei mi s-a părut concluzia marcantă după ce am terminat
de citit cartea. Desigur că nu este cel mai interesant lucru pe
care l-am citit în carte, dar mi s-a părut de impact și un excelent
apel la conștientizare.

CUM SE SUSȚINE ACEASTĂ CONCLUZIE?
Mai întâi o să îți expun mecanismul logic efectiv. Iar mai apoi o
să îți explic substratul spiritual care susține afirmațiile pe care
urmează să le citești.
Ideea este că Hawkins și-a dat seama că orice are o anumită
frecvență deci o vibrație specifică. Iar dacă un anumit om(să
zicem) are o anumită vibrație, atunci înseamnă că un alt om are
o altă vibrație și se poate face o comparație între cele două
vibrații.
Așa că David R. Hawkins a construit o scală imaginară de 0 la
1000. Acest interval este suficient de încăpător fiindcă scala
este logaritmică. Adică 100 pe această scală înseamnă de fapt
10 la puterea 100. Adică 10 înmulțit cu el însuși de 100 de ori.
Chiar dacă nu ți-a plăcut matematica în școală te invit să nu te
sperii că nu e nimic complicat.
Ceva care se află la nivelul 200 pe această scală înseamnă de
fapt că are valoarea 10 la puterea 200. Adică 10 înmulțit cu el
însuși de 200 de ori. Și tot așa pentru oricare altă valoare între
0 și 1000.
Având această scală, a început să întrebe conștiința colectivă
unde se situează diverse lucruri. A întrebat la ce nivel sunt
calibrați președinți, maeștri spirituali, cuvinte, sentimente și tot
așa mai departe.
Dacă urmărești acest blog de mai mult timp, poate știi că am
afirmat în mod repetat că totul este energie și totul are o vibrație
specifică. Dacă totul are o vibrație specifică, atunci totul poate fi
amplasat la locul lui pe scala de la 0 la 1000. E simplu.
Numai că poate te gândești: chiar dacă totul are o vibrație
specifică și ar putea fi amplasat vibrațional vorbind înspre 0 și
1000, noi totuși nu avem nicio metodă pentru a determina
vibrația unui anumit lucru.
Ei bine, vreau să știi că Hawkins a descoperit o metodă prin
care se poate determina vibrația specifică a unui anumit om,
lucru, carte sau orice altceva. Iar despre această metodă vom
discuta în ultima parte a articolului.
Deocamdată ți-am prezentat câteva date în așa fel încât să mă
pot ține de promisiunea din titlu și îți pot expune de ce pisica ta
trăiește mai conștient de cât tine.
Iar din punct de vedere logic această concluzie reiese din două
afirmații pe care Hawkins le face în carte:
Pe acea scală logaritmică de la 0 la 1000, 85% din populația de
oameni a planetei se află sub 200.
Populația de pisici a planetei este calibrată la 240 pe aceeași
scală logaritmică de la 0 la 1000.
Concluzia logică din afirmațiile 1 și 2? Pisicile au un nivel al
conștiinței de 240 în timp ce 85% din populația de oameni a
planetei este undeva sub 200.
Pe bună dreptate poate te întrebi acum în ce fel poate fi
măsurat nivelul conștiinței. Așa cum ți-am promis, în continuare
o să explic…

TEHNICA DE MĂSURARE
Tehnica se numește kinesiologie. Ea înseamnă pe scurt testare
musculară.
În carte și știință se urmărește răspunsul pe care îl oferă brațul
întins drept în așa fel încât să formeze un unghi de 90 de grade
în raport cu corpul tău.
De obicei se folosește un subiect testat și o altă persoană care
îi urmărește răspunsul muscular.
Un braț care rămâne ferm în fața unei anumite afirmații spune
de fapt că afirmația enunțată este adevărată. Un braț care nu
rămâne ferm oferă de fapt răspunsul nu. Adică spune că
afirmația este falsă.
Răspunsul este binar. Și poți pune orice întrebări din trecut sau
prezent. Folosind kinesiologia nu poți întreba nimic despre
viitor. Însă când spun „orice întrebări” mă refer la faptul că poți
absolut orice întrebări. Și asta pentru că memoria Universală
știe absolut tot ce s-a întâmplat vreodată, dar știe și care a fost
vibrația acelui ceva pe o scală logaritmică de la 0 la 1000.
Pe aceeași scală logaritmică, prin testări repetate, Hawkins și-a
dat seama că la 600 o ființă atinge iluminarea.
Buddha și Krishna sunt situați cu toții la 1000. Adică maxim.

SCEPTICISM ȘI LIMITĂRI
Tehnica poate fi folosită de către absolut oricine însă există
câteva limitări.
Una dintre limitări ar fi aceea că în anumite situații s-ar putea să
nu îți fie permis accesul pentru a afla răspunsul la niște întrebări
specifice.
De aceea înainte de a adresa o întrebare Hawkins recomandă
ca inițial să obții răspunsul da sau nu pentru întrebarea: „Mi se
permite să întreb lucrul la care mă gândesc?” sau „Am
permisiunea să întreb care este calibrarea pe o scală de la 0 la
1000 a …”(iar pe „…” adaugi întrebarea în sine).
Dacă primești răspuns afirmativ, ulterior poți adresa întrebarea.
Însă aceasta nu este totuși singura limitare. Pentru ca tu să poți
folosi tehnica ai nevoie să fii calibrat deja peste 200 pe scala
logaritmică de 0 la 1000.
S-a observat în mod repetat că oamenii care se află sub
200(85% din populația planetei) nu pot folosi tehnica.
De ce a pus Dumnezeu această limitare este foarte simplu.
Dacă un om calibrat sub 200 ar putea afla răspunsul la orice în-
trebare referitoare la prezent sau trecut, ar tinde să folosească
respectivele informații în scopuri lipsite de armonie și aliniere
Ca să îți faci o idee, am extras din cartea lui Hawkins o parte
din calibrările pentru ființe vii. Toate sunt pe aceeași scală de la
0 la 1000 unde 600 reprezintă iluminarea, iar 200 nivelul de cal-
ibrare minim pentru a folosi kinesiologia:

Bacterii 1
Protozoare 2
Insecte 6
Pești 20
Vipere 35
Lei, tigri 40
Balene 85
Delfini 95
Babuini 105
Porumbei 145
Urși bruni 180
Cerbi 205
Porci domestici 205
Vaci de lapte 210
Oi 210
Pisici 240
Câini 245
Gorile 275
Cimpanzei 305

Dacă nu crezi că tehnica este reală sau validă, realitatea îți va
confirma asta. La fel cum îți confirmă și orice alt lucru pe care îl
crezi.
Au existat de-a lungul timpului studii care au încercat să demon-
streze despre kinesiologie că nu funcționează.
Toate sunt calibrate sub 200. Majoritatea dintre ele la 160.

CONCLUZIE
Spuneam în titlu că pisica ta are un nivel al conștiinței mai mare
decât al tău. Citind acest articol, ai văzut că sunt aproximativ
85% șanse să fie așa.
Iar dat fiind faptul că citești un blog precum Fii Împlinit, sunt
toate șansele ca tu să fii calibrat peste 200 și chiar peste 240.
Așa că s-ar putea ca în cazul tău pisica să nu trăiască mai
conștient decât tine.
Consider însă că informațiile pe care le-ai parcurs sunt relevante
și de folos.
De asemenea îți recomand toate cărțile lui David R. Hawkins
pentru a afla cum să aplici și tu kinesiologia și pentru a înțelege
subiectul în profunzime.
Îți doresc să trăiești conștient!
Cu recunoștință,

Cosmin-Constantin Cîmpanu

Povestea toamnei
Într-un ţinut îndepărtat
trăia Bătrânul Anotim-
purilor, cu cele patru fiice
ale sale – Primăvara,
Vara, Toamna şi Iarna.
Fiecare era de o
frumuseţe aparte, iar
bătrânul le iubea pe
fiecare la fel de mult,
erau lumina ochilor săi.
La vremea potrivită,
marele Ceas al Timpului,
care guverna acea

împărăţie, a arătat că era momentul ca cea de-a
treia fiică să-şi înceapă călătoria spre ţinuturile locuite
de oameni. Urma să le aducă acestora multe şi
bogate daruri, pe care le pregătise din timp – culori
din cele mai blânde şi luminoase luate de la Pictorul
magic, flori delicate şi înmiresmate de la Florarul
împărăţiei, ploi mănoase şi bogate din Cămara cerului,
roade gustoase de la Grădinarul Şef şi multe, multe
altele.
Dar Toamna nu prea era mulţumită, şi-ar fi dorit şi
altceva – ceva care să o facă şi mai frumoasă şi
iubită de oameni.

– Dar eşti minunată, îi spuse tatăl, ce ţi-ai putea dori
mai mult?

– Aş vrea, se gândi îndelung fata……ca Soarele să
strălucească doar pentru mine.

– Dar acest lucru nu e posibil, Soarele e prietenul
vostru, deci şi al surorilor tale. Lumina sa nepreţuită
vă însoţeşte pe fiecare în călătoria voastră.

– Dar eu vreau ca Soarele să fie doar al meu, de
fapt…….să fiu chiar eu Soarele.

– Ce gând mai e şi acesta? întrebă mirat Bătrânul
Anotimpurilor. Ţi-am explicat, frumuseţea ta e dată
de veşmintele deosebite pe care le porţi şi toate
darurile cu care eşti împodobită.

– Dacă nu vrei să-mi faci pe plac şi să porunceşti
Soarelui ce ţi-am spus, atunci anul acesta nu mai
plec în călătorie. Şi nu-mi pasă ce vor crede oa-
menii.

Văzând că fiica sa rămase îndărătnică în hotărârea
sa şi nu mai putu să facă nimic pentru a o îndupleca,
bătrânul se retrase pentru a cugeta. Fiica sa devenise
mândră şi foarte aprigă în dorinţele ei. După un timp,
o chemă la sine şi îi spuse:
– Dacă vei pleca la vremea potrivită, când te întorci

te voi îmbrăca în cea mai frumoasă haină din câte
au existat vreodată. E o haină cum nu există alta
pe lume. Dar ai de făcut un singur lucru – să aduni
în coşul tău toate razele de soare. Şi când le vei
strânge pe toate vei străluci mai frumos ca niciodată,
căci vei fi îmbrăcată în haina Soarelui.

Şi de atunci Toamna încearcă în fiecare an să adune
cât mai multe raze de soare, pentru a primi de la tatăl
său haina cea minunată. Dar, Soarele deseori se
retrage în spatele norilor, se ascunde printre copaci,
între ramurile şi frunzele lor, printre flori, aleargă mai
iute ca vântul, nu se lasă prins defel.
Căci razele sale sunt doar pentru acei care nu sunt
mândri iar frumuseţea pentru cei care nu au îndrăzneala
de a se crede Soare.
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CUVINTE ÎNCRUCIŞATE

EXTREME de:    Adi Botea

ORIZONTAL:
1) O perspectivă sumbră după ieşirea

din război.
2) O cădere neaşteptată, observată la

timp – O măsură controversată la ca-
pacitate.

3) Făcută de stat jos pe la ţară – O mu-
tare efectuată cu regina.

4) Deplasate în corpore! – Provocat la
o confruntare cu public – Curs
mediu... la bursă!

5) Persoană importantă, nu spun
cine...

6) A respecta roşul semaforului – Un
idol pentru femei. 

7) Trecut la timpul prezent. 
8) Promovate la capacitate – Cainele

vânătorului.
9) Centrale la bloc! – Subiect epuizat

– Vocale iniţiale... într-o evocare! 
10) Privit cu calm – Depunere la un

curs obişnuit.

VERTICAL:
1) Folosită pentru umflat.
2) Un ciclist despărţit de pluton – Masă

specifică.
3) Căprior de-un pol – A câştiga la stilul

smuls.
4) Copii... de la mânăstire (sg.) – Vânt

puternic... la Marea Nordului.
5) Rădăcină de cireş! – Trecut pe

lângă locuinţa personală.
6) Rezultate cutremuratoare – Familia

regală.
7) Gătit cu bun gust.
8) O sticlă de bere – Un rafinat în

lumea petroliştilor. 
9) Vin fără nici un interes – Uniformă
scoasă din uz.
10) Spaţiu vital – Rezultat al

globalizării.

Degetul mare poate spune
multe despre tine!

Probabil că oamenii nu dedică prea mult timp analizării
degetelor. Ele reprezintă părți esențiale ale organismului
nostru și, cu siguranță, ne-ar fi destul de greu să facem
multe din activități fără ele.
Poate nu știai, însă unghiul și forma degetului mare, pot
spune multe despre tine…
Modul în care ridici degetul mare, dezvăluie o serie de
caracteristici, de care poate nici tu nu erai conștient.
Iată câteva lucruri interesante despre degetul mare:
Verifică dacă degetul tău este drept sau nu. Ridică degetul
mare și continuă să citești.
– Dacă degetul tău este drept, atunci ești o persoană

serioasă și nu prea îți place să glumești. Poate că ar
trebui să te relaxezi puțin și să vezi altfel viața. De
asemenea, degetul drept face din tine un bun exemplu
pentru cei din jur.

– Dacă degetul nu este drept, înseamnă că ești genul de
persoană care își exprimă sentimentele cu ușurință și
ești extrem de expresiv. De asemenea, nu iei mereu
lucrurile în serios și îți place să faci glume tot timpul.

De asemenea și forma degetului poate spune multe
despre tine. Te regăsești în cele de mai jos?
De exemplu, degetul are două falange diferite care pot
spune multe despre tine.

– Dacă falanga de sus este mai mare decât cea de jos,
înseamnă că ești o persoană pasională, perseverentă
și determinată. Majoritatea persoanelor de succes au
această falangă mai mare.

– Dacă cea de-a doua falangă este mai mare, atunci ești
o persoană rezervată, introvertită, care preferă să
petreacă mult timp de una singură.

– Dacă degetul tău are falange egale, atunci ești o
persoană puternică și un bun lider. 

Palma deschisă
– Dacă deschizi palma, iar degetul mare formează cu

palma un unghi de 90 de grade, atunci ești o persoană
de încredere, realistă și muncitoare.

– Dacă degetul tău este flexibil, înseamnă că ești o
persoană care se adaptează cu ușurință, însă ai mare
grijă, oamenii pot profita de bunătatea ta!

– Dacă degetul nu este flexibil, înseamnă că ești o
persoană căreia nu îi plac prea tare schimbările. Atunci
când vine vorba de decizii, cântărești cu grijă fiecare
opțiune.

Ce spui, te-ai regăsit în aceste descrieri?

Degetele mâinii tratează
afecțiunile corpului

Japonezii spun ca fiecare deget al mainii este conectat la
doua organe ale corpului si au un tratament de vindecare
care dureaza doar 5 minute.
Jin Shin Jytsu este o parte a medicinei alternative, care
se bazeaza pe degetele de la maini, iar sarcina sa este
ca prin punctele importante de pe degete sa echilibreze
energia corpului, care este importanta pentru sanatatea
fizica si emotionala a acestuia.

Baza acestui studiu se afla pe urmatorul principiu: fiecare
deget al mainii este asociat cu un anumit organ, care
este, de asemenea, asociat cu o anumita emotie. In
teorie, prin mainile tale poti manipula atat starea de
sanatate a organelor, cat si functiile emotiilor.
Daca vrei sa actionezi pe un anumit organ, tine degetul
cu cealalta mana si strange, de la trei pana la cinci
minute.
In acest timp, ar trebui sa respiri profund.

Degetul mic
Organe: inima, intestinul subtire
Emotii: anxietate, nervozitate, lipsa de increder
Simptome fizice: boli de inima, dureri de oase, durere
de gat.

Degetul inelar
Organe: plamani, intestinul gros
Emotii: frica, pesimism, tristete
Emotii fizice: probleme ale pielii, probleme digestive,
astm, probleme cu respiratia.

Degetul mijlociu
Organe: ficat
Emotii: iritabilutate, furie
Simptome fizice: probleme cu circulatia, dureri de cap,
oboseala, dureri menstruale, migrene

Degetul aratator
Organe : rinichi, vezica urinara
Emotii: confuzite, frica
Simptome fizice: probleme cu digestia, durere musculara,
dureri de dinti, dureri de spate.

Degetul mare
Organe: splina si stomac
Emotii: depresie, anxietate
Simptome fizice: dureri de cap, probleme ale pielii,
nervozitate, dureri de stomac

Aceasta metoda de vindecare, ca multe altele care provin
din est, ofera rezultate uimitoare, astfel incat nu pierzi
nimic daca incerci. Acesta este un “remediu alternativ”,
astfel incat nu exista nici un suport stiintific. Aceste idei si
legaturile dintre diferitele parti ale corpului sunt foarte ar-
bitrare.
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DIN LUMEA VEDETELOR

A murit Hugh Hefner, fondatorul „Playboy”
Hugh Hefner, celebrul fondator al revistei „Playboy”, a murit miercuri la vârsta de
91 de ani, la domiciliul său cunoscut sub numele de Playboy Mansion, a anunțat
grupul Playboy.

60 Playmate Bunnies Cele-
brate Playboy's 60th Anniver-
sary Hugh Hefner în ianuarie
2016, pozând cu fotomodelele
Playboy

Hefner a fondat revista
Playboy în urmă cu mai
mult de șase decenii.
Concepută ca o revistă
pentru bărbați, care com-
bina imaginile femeilor
pozate nud cu articole
și interviuri, Playboy a

devenit un brand, iar Hefner și-a construit un adevărat imperiu, devenind un
nume de referință al lumii moderne.
„Tatăl emu a trăit o viață excepțională, care a avut un mare impact, atât ca un
deschizător de drumuri în cultură și media, cât și ca o voce de referință care a
susținut mișcări culturale și sociale semnificative pentru vremurile noastre - a
susținut libertatea de exprimare, drepturile civile și libertatea sexuală”, a declarat
fiul lui Hugh Hefner, Cooper Hefner, directorul de creație de la Playboy Enterprises.
„A definit un stil de viață și un etos creat în jurul brandului Playboy, unul dintre
cele mai cunoscute și mai rezistente branduri din istorie”, a adăugat fiul lui
Hefner. 
Revista lui Hugh Hefner a inspirat și a fost în fruntea „revoluției sexuale” din anii
1960-1970, dar în ultimii ani se confrunta cu o competiție dură din partea
pornografiei online. 
Pentru câteva luni, de la mijlocul lui 2016 până la începutul lui 2017, revista a ex-
perimentat chiar o variantă în care evita nuditatea, dar ulterior s-a întors la
formula care a consacrat-o. 
Hefner îi are ca moștenitori pe soția sa, Crystal, pe cei trei fii, Cooper, David și
Marston, și pe fiica sa, Christie.

Personalitatea și realizările lui Hugh Hefner
Cunoscut pentru costumaţia extravagantă şi pentru atitudinea hedonistă, Hefner
a fost unul dintre promotorii revoluţiei sexuale din anii '50. El şi-a construit un
imperiu multimedia din cluburi, vile, filme şi televiziune, toate având ca simbol
femei cu papion, în costume de iepuraş.
Născut la Chicago în 1926, Hefner a fondat revista erotică Playboy în 1953, după
ce conducerea publicației Esquire a refuzat să-i mărească salariul cu cinci dolari,
scrie Agerpres. 

Hugh Hefner în 1969, la Lon-
dra, împreună cu Barbara
Benton, una dintre iubitele
sale

El este cel care a spart
tabuurile privind discuţiile
despre relaţiile sexuale
în SUA şi în întreaga
lume. 
În 1953, când statele
SUA puteau interzice le-
gal contraceptivele, iar
cuvântul „însărcinată” nu
era permis într-unul din-
tre cele mai urmărite se-

riale de televiziune, „I love Lucy”, Hefner a publicat primul număr din Playboy cu
fotografii nud cu Marilyn Monroe (făcute cu ani înainte) şi cu o promisiune
editorială pentru „umor, rafinament şi condimente”. Cum Marea Criză şi al Doilea
Război Mondial se încheiaseră, America era pregătită să se dezbrace, scrie
Associated Press.
Playboy a devenit în scurt timp fructul interzis pentru adolescenţi şi o biblie pentru
bărbaţii cu timp şi bani, care îşi doreau viaţa promovată de revistă, cu petreceri,
alcool, jazz, gânduri şi dorinţe profunde. În numai un an, tirajul a ajuns la aproape
200.000 de exemplare, iar în cinci ani a depăşit un milion.
În anii ’70, revista avea peste şapte milioane de cititori şi inspirase imitaţii mai
îndrăzneţe, precum Penthouse sau Hustler.

Concurenţa şi intrarea în era internetului au redus tirajul la mai puţin de trei
milioane în secolul al XXI-lea, iar numărul edițiilor anuale a scăzut de la 12 la 11.
În 2015, Playboy a decis să nu mai publice imagini cu femei dezbrăcate, invocând
proliferarea nudităţii pe internet.
Însă Hefner şi Playboy au rămas nume de referinţă în întreaga lume.
Întrebat de The New York Times, în 1992, de ce este cel mai mândru, Hefner a
răspuns: „De faptul că am schimbat atitudinile faţă de sex. Faptul că oamenii
drăguţi pot trăi împreună acum. Faptul că am decontaminat noţiunea de sex
premarital. Acest lucru îmi oferă o mare statisfacţie”.
Hefner a condus Playboy din vilele sale luxoase, mai întâi din Chicago, apoi din
Los Angeles şi a devenit un simbol controversat al stilului de viaţă pe care îl
promova. Decenii la rând, îmbrăcat în pijamale de mătase, fumând pipă, el a fost
centrul unei petreceri constante cu celebrităţi şi modele Playboy.
Din propriile sale povestiri, Hefner a întreţinut relaţii sexuale cu peste 1.000 de
femei, dintre care multe au pozat în revista sa.
Unul dintre cele mai decadente turnee rock n’ roll, al formației Rolling Stones, din
1972, a avut o oprire la vila Hefner.

Hugh Hefner Arrives At
Stansted Airport For Launch
Of Playboy Club London

Pe parcursul anilor ’60,
Hefner a părăsit Chicago
numai de câteva ori. La
începutul anilor ’70, el
a cumpărat o a doua
vilă, la Los Angeles. A
călătorit între locuinţele
sale la bordul unui avion

privat, „The Big Bunny”, pe coada căruia era pictat iepuraşul Playboy.
Hefner a găzduit show-ul de televiziune „Playboy After Dark”, în anii 1960 a
deschis un lanţ de cluburi în toată lumea, unde chelneriţele purtau costume
sumare, cu urechi de iepuraş şi cozi pufoase.
În secolul al XXI-lea, s-a întors la televiziune cu reality show-ul „The Girls Next
Door”, împreună cu trei iubite ale sale din vila Playboy din Los Angeles.
În 2001, NBC a lansat serialul „The Playboy Club”, care nu s-a bucurat, însă, de
succes şi care a fost anulat după numai trei episoade. 

Nici președintele Donald Trump n-a fost străin de revistele Playboy. A fost un
admirator declarat al lui Hefner și a participat la petrecerile Playboy.

Donald Trump și actuala primă-doamnă (dreapta) Melania
Trump,  la petrecerea ce marca 50 de ani de la înființarea
Playboy

În mai 1990 actualul președinte, pe atunci un
prosper om de afaceri, a apărut chiar pe coperta
revistei, care a publicat un interviu cu el. De
altfel, Donald Trump s-a lăudat cu acest fapt în
campania electorală.

În schimb, fiul lui Hefner, Cooper, nu este deloc
mândru. El a spus chiar că este stânjenit și îi e
rușine de faptul că Donald Trump a apărut pe
coperta Playboy, chiar dacă pe vremea când
se întâmpla aceasta el nu se născuse. 

Declarația a făcut-o chiar în vara acestui an.
Cooper Hefner, care este directorul de creație
de la Playboy și omul din spatele deciziei de a
se reveni la nuditate, are 25 de ani.



BANCURI

• Un ardelean merge cu băiatul la birt. Cere două ”cinzeci”
și își îndeamnă fecioru’:
– No, be’!
Ăla micu trage o gură de tărie, se îneacă, tușește
zdravăn și, după ce-și mai revine, întreabă:
– Apăi, tată, cum poți tu be’ asta, că tare-i rea!
– Vezi, băiete… Și mă-ta crede că noi ne distrăm!

• Bulișor o roagă pe maică-sa să-i dea bani pentru
înghețată, dar fără reușită.
– Mamă, dacă-mi dai banii, îți voi spune ceva interesant
despre tata.
– Uite banii, ia spune-mi ce știi despre tata?
– Că face același lucru cu vecina ce faci tu cu vecinul…

• Un tânăr, înainte de logodnă, se duce la tatăl său și îi
spune:
– Am găsit o femeie la fel ca mama.
La care tatăl îi răspunde:
– Păi și ce vrei? Compasiune?

• O bătrânică la semafor, la trecerea de pietoni. Culoarea
roșie… Văzând-o agitată, un tânăr se apropie de ea:
– Mamaie, dă-mi voie să te ajut. Ține-te de brațul meu,
și când apare culoarea verde, trecem.
– Păi, când apare verde, trec și singură!

• – Dumneata ești noua dactilografă?
– Da, domnule.
– Ce mașină preferi?
– Mercedes.

• Două blonde discutau. La un moment dat, una dintre ele
îi spune celeilalte:
– Auzi, fată, m-a invitat George la majoratul lui!
– Ei, da, tare! Și câți ani împlinește?
– De unde să știu, că nu mi-a spus…

• Merge un ardelean la oraș și peste tot se descurcă el,
dar când ajunge la un semafor se oprește.
”Oare cum se face aici? Ia să întreb pe cineva”.
– Domnule, dacă nu e cu supărare, cum se trece pe
aici?
– Păi, la roșu trec proștii și la verde deștepții…
Stă ardeleanul și se gândește: ”Apoi nu îs eu așa
deștept…”
Dar când vede că toți trec, își ia inima în dinți și
traversează.
Pe când ajunge la mijloc, surpriză: semaforul se
schimbă în roșu.
Își zice ardeleanul: ”No măi, ia, că m-o prins!”

• – Mămico, papagalii repetă tot ce spunem noi?
– Nu tot, Gigel! Ei se mai jenează.

• Codul rutier pentru blonde
– Parcarea cu spatele se va face întotdeauna cu fața.
– Autovehiculele care vor fi găsite staționând pe un sin-
gur loc de parcare vor fi ridicate și parcate corect, de-a
curmezișul.
– Semnalizarea la schimbarea direcției de mers se face
fie cu luminile de avarie, fie cu ștergătoarele, fie dând
muzica mai tare.
– Ordinea corectă a operațiunilor înainte de pornirea de
pe loc: reglarea scaunului, reglarea oglinzilor, fixarea
centurii, îndepărtarea măștii de ochi din felii de
castraveți.
– Schimbarea direcției de mers se face tăind cât mai
multe benzi, pentru a da posibilitatea par tici pan ților la
trafic să observe cât de frumoși sunt fluturașii de pe
mașină.
– Accidentul este evenimentul prin care d-voastră ați
obținut permisul de conducere.
– Nu intrați în depășire atunci când în față scrie ”Baby
on board”. Nu conduce copilul.
– La intrarea într-un sens giratoriu, asigurați-vă că aveți
destul combustibil pentru a-l putea parcurge în cele
câteva ore.

• Într-un raport al unei secţii de poliţie din judeţul Vaslui:
“Făptașul legase victima cu o funie şi era pe cale să o
violeze. Din fericire, şeful de post i-a luat-o înainte”. 

• Două blonde:
– Fată, sunt bine machiată?
– Nu, fată… încă ți se vede fața! 

• Am cumpărat un album Michael Jackson. După câteva
luni, Michael Jackson a murit.
Am cumpărat un album Slipknot și Paul Gray a murit.
Am cumparat un iPhone. Și Steve Jobs a murit.
După această noapte cu muzica dată la maxim de vecini
știu ce voi face mâine. Voi cumpăra un album cu 
Adi Minune! 

• – Cum spun chinezii la scaieți?
– Ciu lin. 

• Era odată un fermier bătrân. Pe lângă ferma lui trecea
un râu. Lângă râu creșteau câțiva meri. Odată, seara,
bătrânul a hotărât să meargă să culeagă câteva mere.
Trecând pe lângă râu a auzit niște zâmbete și a văzut
că în râu erau câteva fete frumoase care făceau baie în
pielea goală. Ele s-au speriat, au intrat în apă până la
gât și i-au zis:
– “Moșule, noi nu vom ieși din râu până tu nu vei pleca
de aici!”.
Moșul, ridicând căldarea în sus, le-a zis:
– “Stați liniștite, eu nu am venit să mă uit la voi, am venit
să dau de mâncare crocodilului !…”
Morala: Orice vârstă ar avea, bărbatul rămâne bărbat! 

• Se povestește despre Diogene că, odată, a cumpărat
un butoi, probabil, vestitul lui butoi, cu zece drahme. În-
voiala făcută cu negustorul a fost să-i plătească cinci
drahme pe loc iar restul să-i rămână dator. După o bună
bucată de vreme, întâlnindu-se cu negustorul, acesta îi
ceru să-i dea și cele cinci drahme rămase din datorie.
Mirat, filozoful i-a spus:
– Glumești, bănuiesc! Nu a fost învoiala noastră să-ți
dau cinci drahme și restul să-ți rămân dator?!
– Ba da, răspunse omul.
– Ei, bine, dacă eu ți-aș plăti cele cinci drahme, s-ar
încălca înțelegerea, căci nu ți-aș mai datora nimic… 

• Pe vremurile socialiste, un bulgar vine să-şi petreacă
vacanţa în România iar la întoarcerea acasă prietenii îl
întreabă cum a fost.
– Groaznic! am stat toată perioada în hotel, încuiat în
cameră! Mi-era groază să cobor chiar si în restaurant
sau la bar, mi-era o frică de moarte!
– Frică? De ce?
– Fiindcă peste tot am văzut oameni umblând cu ţevi
metalice în mâini şi întrebându-se unul pe altul: “Ai prins
bulgarii?” 

• Tânăra nevastă fierbe ouă pentru micul dejun. Soţul o
întreabă:
– De ce ouăle astea sunt aşa de tari? Cât le-ai fiert?
– Păi,… 30 de minute!
– Cum 30?!? Ouăle se fierb 5 minute!
– Da, dar erau 6 ouă! 

• Filmele deocheate oferă tinerilor o perspectivă nerealistă
asupra vieții reale. De exemplu, aia cu instalatorul care
vine imediat de câte ori îl chemi. 

• – Bulișor, de unde vii așa de fericit?
– De la dentist.
– Păi și ce te face așa fericit?
– Dentistul era în concediu. 

• La început fetele sunt interesate de păpuși iar băieții de
mașini.
Când cresc mari, rolurile se schimbă. 
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Ce secrete ascund aluniţele
în funcţie de locul în care se află pe faţă

Almanahul chinezesc, numit Tung Shu, este cunoscut  ca un calendar cu date importante dar el
inseamna mult mai mult: este o comoara de informatii despre astrologie, coduri si simboluri,
deduse de inteleptii si filosofii Chinei stravechi. De pilda, vezi ce secrete ascund alunitele in
functie de pozitia lor pe fata.
Pozitiile 1, 2 si 3
In copilarie ai fost rebel si independent. Dai dovada de o
creativitate innascuta si lucrezi cel mai bine atunci cand
ti se da mana libera. In general, superiorii agreeaza
abordarea ta avangardista a vietii. Daca ai o alunita aici,
iti merge mult mai bine in afaceri si ca propriu sef decat
ca angajat. Ai mari sanse de a te conduce singur.
Pozitia 4
Esti o persoana impulsiva, deseori purtandu-te cu o vi-
vacitate ce iti confera carisma si o personalitate stralucitoare,
dar poti deveni dificil cand se exprima prea multe pareri.
Esti certaret, dar niciodata pana la punctul de a purta
ranchiuna. Aceasta alunita confera, de regula, un tem-
perament exploziv, iar daca ai inlatura-o, ai putea deveni
o persoana mai calma.
Pozitia 5
Daca ai o alunita pozitionata deasupra uneia dintre
sprancene, inseamna ca vei avea noroc in viata, dar va
trebui sa muncesti mai mult decat majoritatea oamenilor.
Ai grija sa pastrezi cu grija ceea ce castigi, pentru ca
apar oameni invidiosi ce ar putea sa iti propuna scheme
de imbogatire rapida. Este de recomandat sa nu fii prea
increzator in ceilalti. Nu iti lasa niciodata banii pe mana
altora.
Pozitia 6
Alunitele din zona asta indica inteligenta, creativitate si
un spirit artistic. Talentul artistic iti poate aduce bogatie,
celbritate si succes. Poti avea succes si pe partea eco-
nomica daca iti vei urma inima, in loc sa ramai la
mijloacele convetionale impuse de societate.
Pozitia 7
Daca ai o alunita sub spranceana, potrivit almanahului
chinezesc vei avea certuri cu rudele indepartate, iar
acestea pot provoca suferinta si nefericire. Este recomandat
sa aplanezi orice disputa daca iti doresti o constiinta im-
pacata.
Pozitia 8
Statutul tau financiar va fi mereu amenintat de tendinta
de a risipi banii. Ai, in plus, gustul jocurilor de noroc.
Daca stii sa te opresti la timp, totul va fi bine pentru tine.
Totodata, oamenii cu asemenea alunite au tendinta de a flirta cu persoanele de sex opus, dar si
de acelasi sex. Ar fi bine sa ai grija asupra cui iti exerciti farmecele, daca nu vrei sa ai necazuri.
Pozitia 9
Alunitele din zona aceasta sugereaza probleme sexuale, dar si de alta natura. Este o alunita
ghinionista si este recomandat sa scapi de ea. Aduce o multime de necazuri si greutati.
Pozitia 10
Esti inconjurat mereu de familie si vei avea multi copii si nepoti. Primesti sprijinul celor apropiati si
te vei bucura atat de implinire materiala, cat si emotionala.
Pozitia 11
Alunitele de aici sugereaza o constitutie bolnavicioasa. Ar fi bine sa le inlaturi, mai ales daca sunt
mari si inchise la culoare. In caz contrar, acopera-le cu mult fond de ten.
Pozitia 12
Alunita de aici prezice o viata plina de succes, dar si foarte echilibrata. Se prea poate sa fii nu
doar bogat, ci si celebru. Totusi, desi ai sansa de a trai in stil mare, te vei bucura si de o viata de
familie satisfacatoare. Femeile care au alunite in acest loc au un noroc fenomenal si sunt, de
regula, frumoase si rafinate.

Pozitia 13
Copiii vor fi o mare sursa de ingrijorare in viata ta. Relatia cu ei nu va fi buna. Nu prea poti face
multe pentru a preveni acest fapt, decat sa inveti sa fii mai tolerant.
Pozitia 14
Alunita de aici sugereaza o slabiciune pentru mancare ce poate ajunge o mare problema in viata
ta. Este posibil sa ai alergii la anumite alimente sau, pur si simplu, sa mananci prea mult.

Pozitia 15
Esti mereu pe drumuri, in permanenta iti renovezi si iti
redecorezi casa. Iti place sa ti se prezinte noutatile si sa
vezi lucruri noi. Nu esti fericit daca ramai prea mult timp
intr-un loc. Iti plac calatoriile si aventura si ochii tai
observa multe lucruri.
Pozitia 16
Trebuie sa ai grija cand vine vorba de mancare, dar si in
viata sexuala, acestea sunt cele mai mari probleme ale
tale. Poti sa ai complexe legate de greutate, care te vor
deprima.
Iti plac povestile de dragoste si uneori lucrurile devin
destul de complicate, pentru ca nu esti o persoana fi-
dela.
Poziţia 17
Vei avea un statut social stabil. Esti activ in plan social si
stii sa comunici. Uneori, succesul ti se urca la cap, ceea
ce te poate face sa pierzi din capitalul de imagine casti-
gat.
Acest lucru te va afecta profund, deoarece increderea in
tine ti-o extragi din parerea celorlati despre tine.
Pozitia 18
Esti mereu pe drumuri. Ai multe calatorii de facut de-a
lungul vietii si, potrivit almanahului chinezesc, trebuie sa
ai mare grija atunci cand traversezi o apa mare.
Pozitia 19
Ai noroc de bani si prieteni buni. Slabiciunea ta este
dragostea, fiind o persoana care se indragosteste usor.
Ai grija in aceasta privinta.
Pozitia 20
Daca ai o alunita in aceasta zona, poate insemna ori ca
esti sortit unei vieti extraordinare ori uneia esuate. Cale
de mijloc nu exista. Nu duci lipsa de creativitate si
inteligenta, insa iti poti folosi talentul pentru a face fapte
bune sau rele. Esti genul de persoana care nu se lasa
calcat in picioare, nu ierti si nici nu uiti usor.
Pozitia 21
Alunita din aceasta zona sugereaza un trai bun pe
intregul parcurs al vietii. Aduce, in plus, celebritate si re-
cunoastere.

Pozitia 22
Esti o persoana fericita si totul iti merge bine. Iti poti alege o cariera in sport daca esti pasionat,
pentru ca aici vei cunoaste succesul.
Alunitele din capatul sprancenelor sugereaza firi autoritare si puternice, deci, daca esti in fruntea
unei companii, te vei descurca de minune.
Pozitia 23
Ai un IQ ridicat, mintea iti merge brici in toate cele. Ai un instinct de conservare foarte dezvoltat si
vei duce o viata plina.
Pozitia 24
Vei obtine celebritate si avere inca din tinerete si este recomandat sa iti pastrezi economiile pentru
batranete, caci oamenii care au alunite in aceasta zona intampina greutati la o varsta inaintata,
potrivit site-ului Interesting Facts.

Pozitia 25
Vei avea mare noroc de prosperitate si recunoastere, dar ai grija la excese. Fii conservator in
atitudine si vei avea o viata lunga si fructuoasa.
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Profesorul Avram Fițiu: 
«România este singura țară din

UE care a interzis accesul 
animalelor în pădure, 

ca să poată fi jefuită în liniște»
„Acest act legislativ este o trădare la adresa poporului
român”
Profesorul clujean Avram Fițiu, fostul șef de cabinet
al lui Dacian Cioloș pe când acesta era ministrul
Agriculturii, scrie că: „România este singura țară din
UE care a interzis accesul animalelor în pădure, ca
să poată fi jefuită în liniște”.

Fițiu acuză autoritățile
române că după 1990
au modificat mișelește
Codul Silvic, interzicând
accesul animalelor în
păduri, pentru ca jefuirea
codrilor să se facă liber
și nestingherită de ni-
meni. Asta în timp ce în
toate statele europene

animalele au voie să intre în păduri.
„Ca să poți jefui în liniște codrul românesc de toate
resursele pe care le are (lemn, apă, vânat, floră
sălbatică, resursele subsolului) nu ai nevoie de prea
mulți martori oculari. Așa că a fost nevoie prin codul
silvic să fie interzis, după 1990, accesul în pădure al
martorului ocular principal, care de milenii este frate
cu codrul și anume țăranul român împreună cu ani-
malele sale (oi, vaci).
Nu știm ce argumente au utilizat silvicultorii români
pentru așa acțiune mișelească ca să poată modifica
codul silvic, în condițiile în care accesul animalelor în
pădure este permis în toate țările europene și nu nu-
mai.
Dar ca la noi la nimenea, animalele țăranului român
nu au voie să deranjeze drujbașii din pădure. Lăsând
la o parte că este inuman să nu lași, la 40 de grade
Celsius, animalul să intre la umbră în pădure (animalele
nu mănâncă pe vremea amiezii ci stau la rumegat),
acest act legislativ este o trădare la adresa poporului
român.
Așa că astăzi s-a reușit o dublă performanță împotriva
țăranului român: pe deoparte i-au furat milioane de
hectare de pământ decuplându-l emoțional de
atașamentul față de glia străbună, iar pe de altă parte
l-au despărțit fizic și implicit emoțional de codrul său
de care a fost neseparat din timpuri străvechi.

Se știe faptul că de
milenii principala funcție
a țăranului român a fost
cea de străjer la hotare,
de unde și multe denu-
miri de localități numite
STRAJA în tot spațiul

românesc, precum și în cel balcanic (Grecia, Bulgaria,
Serbia, Bosnia, Croația, Muntenegru, Macedonia,
Italia) sau central european (Polonia, Cehia, Slovacia,
Austria, Ungaria) pe unde au plecat cu oile oierii din
Carpați”, scrie profesorul Fițiu pe site-ul Romani-
anoastra.info.
Cât despre repercusiuni, acestea sunt uriașe:
„S-a jefuit codrul românesc după bunul plac al
jefuitorilor (români, străini) fără să mai existe 4
milioane de martori oculari în pădure, care puteau
suna la 112 în orice moment când vedeau o nelegiuire;
A fost îndepărtat din pădure proprietarul de fapt al
acesteia (oierul, văcarul, membrii de obști, compos-
esoratele etc.) ca să poată fi intabulată pe jefuitori;

I-au omorât câinii oierului (prin asociațiile de vânătoare
sau administratorii de fonduri de vânătoare) de la
stână (i-au lăsat doar trei, care nu se pot lupta cu
ursul și lupul) ca să îi alunge pe oieri din munte ca
martori oculari;
Au fost cumpărați mare parte din pădurarii și silvicultorii
codrului românesc;
Au îngreunat la maxim acordarea de permise de
vânătoare pentru oieri și văcari, ca să dispară martorii
oculari incomozi;

Fără martor ocular în
pădure s-a trecut la bra-
conaj în toată regula;
Fără martor ocular în
pădure s-a trecut la jefuit
toată flora sălbatică
(zmeură, afine, me ri șoa -
re, plante medicinale);

Fără martor ocular în pădure s-a trecut la pompat
apa minerală din munte;
Fără martor ocular în pădure s-a trecut la exploatare
nemiloasă de resurse ale subsolului (aur, argint,
pământuri rare etc., comori străvechi – vezi comorile
dacice din Munții Apuseni și din jurul cetăților dacice);
Fără martor ocular în pădure s-a trecut la investiții
majore în energie verde (eolian, fotovoltaic, hidro),
distrugându-se iremediabil echilibrul din natură: vezi
cazul Defileului Jiului, sau al altor 2000 de cursuri de
apă vizate de jefuitori/investitori;
Fără oieri și văcari ca martori oculari, pășunea s-a
împădurit și a fost trecută în regim silvic, o mană
cerească pentru silvicultori care au putut deconta
astfel devize frumușele de plantare pe sute de mii de
hectare (ca să justifice suprafețele defrișate ilegal)
pe o operație făcută natural de Cel de sus.
Un astfel de atentat la adresa unei țări europene nu
putea să aibă loc în Franța, Germania, Spania care
au fiecare peste 100.000 de țărani vânători ce dețin
arme și care merg la pășunat în pădurea publică sau
pădurea lor privată.
Orișice măsură am vrea să luăm ca țară în anii care
vin, dacă om avea chef să votăm vreun partid re-
sponsabil ce o să apară, trebuie să înceapă cu
aceste două măsuri fundamentale de apărare a
pământului românesc (pădure și teren agricol):
– Înarmarea legală a minim 70.000 de țărani cu arme
de vânătoare;
– Eliminarea interdicției accesului animalelor în pădure
(cu restricții doar pentru pepiniere).”

Româncă, șofer Uber în Londra:
Un oraș de sclavi! Faci bani cât

să trăiești de pe o zi pe alta,
nimic mai mult

Jurnaliștii britanici de la Financial Times au publicat
profilul mai multor șoferi ai Uber, în contexul în care
autoritățile de reglementare au decis săptămâna asta
să interzică activitatea companiei Uber-ul în capitala
Marii Britanii. Printre cei care își împărtășesc
experiențeșe trăite în Londra, o româncă – Elena
Ionescu, numele său a fost schimbat, la dorința sa,
pentru a-și proteja identitatea

Româncă, șofer Uber în
Londra: Un oraș de
sclavi! Faci bani cât să
trăiești de pe o zi pe
alta, nimic mai mult
Londra. 

Orașul fondurilor mutuale, al hipsterilor și al șoferilor
Uber. 40.000 de șoferi, 3.5 milioane de clienți. Orașul
are ritmul lui, Uber are și el propriul ritm..
Alarma ceasului sună în fiecare dimineață la 4.30, la
5.30 pornește aplicația. Elena Ionescu este de trei ani
la Londra, șase, sau uneori chiar toate cele șapte zile
ale săptămânii și le începe astfel, se trezește cu ore
bune înainte ca vreo altă lumină să se aprindă în casa
în care locuiește. Pleacă la muncă sperând să câștige
80 de lire…
“Am plecat din România pentru că iubitul meu visa
să trăiască la Londra, să se realizeze. Când am
ajuns, visam și eu la o carieră strălucitoare. Dar nu
așa au mers lucrurile. Londra m-a dezamăgit”, declară
românca jurnaliștilor.
De-abia s-a trezit, dar arată obosită, pare mai în
vârstă decât cei 31 de ani. E un timbru ce amărăciune
prezent în fiecare vorbă pe care o rostește. Acasă
lucra ca și contractor pentru Enel – “Adevărul e că în
România aveam o viață mult mai bună”, spune Ele-
na.
Iulian, iubitul Elenei, conduce noaptea. Tura lui de
Uber se termină la 4.30 dimineața. Cei doi apucă să
se vadă foarte puțin, între schimburi. “Dacă ne
pierdem slujbele, nu ne vom putea plăti telefoanele,
mașinile”, spune Elena. Ea câștigă între 300 și 600
de lire pe săptămână, în România, salariul mediu
este de 600 de lire sterline pe lună, dar cheltuielile
nu se pot compara, aproape toți banii câștigați la
Londra se duc pe chirie, mașină, benzina, mâncare
și telefon.
Stres. Epuizare. Bani. Aceste probleme sunt în
gândurile multor londonezi, dar pentru Elena Ionescu
e altfel. “Londra este un oraș de sclavi. Faci bani cât
să trăiești de pe o zi pe alta. Nimic mai mult. Diminețile
sunt mereu aceleași. Aproape în 30% dintre ele
resimți furia. Clienții dau vina pe tine și pentru trafic,
pentru vreme. Țipă și urlă. Se comportă într-un mod
pe care nu și-l permit cu taximetriștii. Unii dintre ei se
poartă de parcă ai fi proprietatea lor”, spune român-
ca.
Cursele preferate sunt cele din weekend, când la
orele dimineții clienții se retrag beți către casele lor.
“Îmi plac bețivii tăcuți. Și cei care cântă, și râd. Chiar
și cei furioși că i-au prins zorile în oraș. Dimineața îi
liniștește pe toți”
Se întâmplă des să fie victima unor abuzuri. “Țipă.
Devin neciopliți. Dacă devin și agresivi, calc pedala”.
Dar clienții furioși se enervează și mai tare. ,,`Du-mă
la Canary Wharf. Am o întâlnire`. Eram aproape
acolo când a început să țipe. `Ești cel mai prost
șofer. Ești cel mai prost șofer pentru că nu bagi
viteză`. `Nu pot`, i-am spus. `Îmi pierd carnetul`.
`Condu dracului. Imigrant nenorocit. Bagă viteză
pentru că te plătesc. Când am terminat cursa, am în-
ceput să plâng. Voiam să mă întorc acasă, simțeam
că trebuie să renunț la Uber pentru că nu este o
slujbă pentru femei”.

Acasă, în România, tatăl ei este șofer de taxi. Nu are
studii universitare, dar nu a locuit niciodată în condițiile
în care o face la Londra, aproape ca mai toți românii
pe care i-a întâlnit aici – 20, chiar și 30 de suflete,
înghesuite în apartamente ponosite. “Nimeni nu
trăiește așa în România!”.

“De abia aștept să mă întorc acasă, ceea ce trăim
aici, la Londra, nu e viață…”, concluzionează românca
în finalul interviului.
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BERBEC • (Vest 21 Mar-20 Apr / Vedic 13 Apr-14 Mai)

Mister
In aceasta saptamana vei fi foarte ocupata, insa vei
prefera sa nu spui prea multe despre treburile tale,
pentru ca pregatesti o surprinza pentru atunci cand
vei termina ceea ce ti-ai propus. Schimbarile neasteptate
cu care te vei confrunta in aceasta saptamana ar
trebui sa te trezeasca putin din monotonie. Te vei
bucura de un val de energie, care iti va servi exact in
momentele in care vei avea cea mai mare nevoie.
Nivelul tau de atractie este unul crescut, asa ca te
poti pricopsi cu un admirator.
Bani Bine
Sanatate Bine
Dragoste Foarte bine

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

Perspicacitate
Daca esti suficient de perspicace pentru a lua in
seama numai sfaturile bune, in aceasta saptamana
te poti bucura de castiguri financiare. Vei avea parte
de sprijinul persoanei potrivite, asa ca vei putea evita
unele pericole. Prin urmare, merita ca in aceasta pe-
rioada sa nu te izolezi, ci sa socializezi cat mai mult,
pentru a fi sigura ca nu treci neobservata de oamenii
care ar putea sa te ajute la nevoie. Incearca sa
stabilesti cat mai multe legaturi, insa nu uita sa tii
cont de fiecare data de ceea ce iti spune instinctul.
Bani Foarte bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

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

Timiditate
In aceasta saptamana ti se poate ivi in cale o sansa
la care chiar sperai, insa daca vei astepta prea mult,
s-ar putea sa o ratezi.  Iti va fi mai greu decat te
astepti sa te exprimi liber atunci cand in jurul tau vor
fi o multime de oameni, asa ca te vei feri de situatiile
in care ai putea fi pusa in postura de a tine un
discurs sau de a prezenta o idee. Weekend-ul te
poate gasi afectata de o problema de sanatate.
Bani Bine
Sanatate Asa si asa
Dragoste Foarte bine

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

Relaxare
Este o posibil ca in aceasta saptamana sa rezolvi o
problema care iti dadea batai de cap de ceva vreme.
Te vei simti mult mai relaxata si vei fi increzatoare in
evolutia situatiei pe termen lung. Pentru o perioada,
nu vei mai fi foarte solicitata la locul de munca, asa
ca daca ai vreun plan personal pe care iti doresti de
mult timp sa il pui in aplicare, acum este momentul
potrivit sa te implici si in acest sens. Nu vei intampina
piedicile la care te astepti.
Bani Foarte bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

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

Creatie
Propriul camin va reprezenta, in primul rand, locul in
care iti vei gasi confortul si relaxarea, insa va fi
totodata si sursa ta principala de inspiratie. Poate ca
te simti mai creativa in ultima perioada si te gandesti
sa dai glas unui talent pe care l-ai tinut ascuns. Cert
este ca astrele te indeamna ca in aceasta saptamana
sa fii mai curajoasa cand vine vorba de ideile tale.
Multi iti vor spune ca iti pierzi timpul si, poate in acest
fel, te vor descuraja. Totusi, este mai bine sa nu ii iei
in seama si de aceasta data.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

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

Mobilizare
Iti sta gandul la vacanta, relaxare si odihna. Chiar
daca ai fost in concediu recent, inca nu te poti
mobiliza cum se cuvine pentru a reveni la treburile
tale. Ti se pare nedrept, de cele mai multe ori, ca
trebuie sa te ocupi de sarcini mult prea dificile, insa
simti ca nu ai cui sa te plangi, pentru ca nimeni nu te
asculta. Acasa poti intra intr-o mica greva, daca vezi
ca nimeni nu te ajuta cu treburile domestice. In
spatele revoltei se ascunde, in mod evident, dorinta
ta de atentie.
Bani Foarte bine
Sanatate Asa si asa
Dragoste Bine

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

Strictete
Imaginatia nu iti lipseste in aceasta saptamana, insa
problema ta principala va fi aceea ca nu ti se va da
sansa de a o folosi. Vei fi nevoita te ocupi de sarcini
stricte, in cazul carora, abaterea de la niste norme
clare poate fi echivalenta cu esecul. Straduieste-te
sa faci intocmai cum ti se cere, iar ideile mai deosebite
pastreaza-le pentru tine. Ai un farmec aparte si
reusesti sa convingi pe oricine ca ai dreptate, asa ca
poti avea succes in vanzari in aceasta saptamana.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

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

Responsabilitati noi
In aceasta saptamana vei avea mai multe respons-
abilitati decat erai pregatita sa intampini. Este posibil
ca o ruda sa iti lase in grija copilul pentru o zi sau
doua, iar tie iti va fi imposibil sa refuzi. Chiar daca vei
fi putin tematoare la inceput, vei vedea ca te descurci
de minune. Trebuie sa te adaptezi din mers la schim-
barile ce iti vor iesi in cale, pentru ca nu iti va oferi
nimeni suficient timp de gandire. Presiuni exterioare
vor exista oricum, indiferent de ceea ce vei face.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Asa si asa

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

Risipa
Poate ca ai primit recent o suma de bani, ori urmeaza
sa intreprinzi o activitate care iti va aduce, la randul
ei, o crestere a venitului, asa ca nu mai esti foarte
atenta cu cheltuielile. In familie se pot isca discutii
din cauza aceasta. Partenerul va incerca sa te re-
strictioneze intr-o oarecare masura, nefiind tocmai
sigur de modul in care alegi sa folosesti banii castigati.
Firesc ar fi sa te gandesti mai mult la acest aspect,
deoarece esti destul de risipitoare in ultima vreme.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Asa si asa

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

Temeri
Faci eforturi in aceasta saptamana pentru ca un
parteneriat important sa reziste. Stii bine ca nu
depinde totul doar de tine, insa continui sa faci tot ce
iti sta in putinta pentru a mentine lucrurile in limite
normale. Este posibil ca spre sfarsitul saptamanii sa
fii nevoita sa calatoresti in interes de serviciu, insa,
dintr-un motiv anume, acest lucru te nelinisteste. In-
cearca sa iti pui gandurile in ordine si sa identifici
sursa temerilor tale, pentru ca doar in acest mod ai
putea avea o sansa de a le infrange.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Foarte bine

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

Realizare
In aceasta saptamana este posibil sa obtii o realizare
mult visata. Poti fi cu un pas mai aproape de postul
de conducere pe care ti-l doresti, iar acest lucru te
bucura nespus. Temerile care vin la pachet iti indica
faptul ca ar trebui sa fii mult mai precauta la fiecare
pas. Acasa altcineva isi impune autoritatea, insa nu
pare sa te deranjeze acest lucru. Treci printr-o
perioada fericita pe plan personal, asa ca relatia cu
familia este din ce in ce mai buna.
Bani Bine
Sanatate Bine
Dragoste Foarte bine

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

Dezorientare
In aceasta saptamana vei fi destul de dezorientata si
vei avea in permanenta nevoie de cineva pentru a te
readuce cu picioarele pe pamant. Cat timp ai pe
cineva de incredere aproape, nu trebuie sa iti faci
griji. Totusi, ce te faci atunci cand esti pe cont propriu?
Ei bine, in momentele de acest gen, cu greu  vei
putea sa te identifici cu tine insati, astfel incat sa dai
raspunsurile pe care le-ai da in mod normal, ori sa
actionezi asa cum stii ca ar fi indicat.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Asa si asa
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Bravo, fetelor! România
e campioana Europei 

la tenis de masă! 
Performanţă SENZAŢIONALĂ

Echipa feminină a României a câștigat medalia de aur la
Campionatul European de tenis de masă, după o victorie
cu 3-2 în finala cu Germania.

România obține al patrulea titlu continental din istorie,
după cele cucerite în 1992, 2002 și 2005. Echipa noastră,
formată din Eliza Samara, Daniela Dodean Monteiro,
Bernadette Szocs, Adina Diaconu și Irina Ciobanu, este
una dintre puținele la nivel european care nu se bazează
pe jucătoare din Asia.
Eliza Samara a adus primul punct, după o victorie în
decisiv cu Ying Han, numărul 1 european. Daniela Dodean
a cedat în trei seturi în fața Xiaonei Shan, pentru ca
Bernadette Szocs să ne readucă în avantaj după 3 meciuri.
Shan a împins finala în decisiv, după victoria în patru
seturi în fața Elizei.
Dodean a controlat excelent prima parte a meciului decisiv
cu Ying Han, câștigând fără mari emoții primele două
seturi. Han s-a apărat însă excelent, a reușit să se impună
în actul 3 cu 11-6 și a fost la o minge distanță de împinge
meciul în setul cinci. Daniela a revenit însă de la 8-10 și a
câștigat patru puncte la rând pentru a aduce României al
patrulea titlu european.

România - Germania 3-2
Meciul 1: Eliza Samara - Ying Han 3-2
Meciul 2: Daniela Dodean Monteiro - Xiaona Shan 0-3
Meciul 3: Bernadette Szocs - Nina Mittelham 3-1
Meciul 4: Eliza Samara - Xiaona Shan 1-3
Meciul 5: Daniela Dodean Monteiro - Ying Han 3-1

CSM București a câștigat Super-
cupa României! Cristina Neagu
a cucerit primul trofeu încă de

la meciul de debut

Cristina Neagu a cucerit primul trofeu de la revenirea în
România! CSM București a câștigat Supercupa României
la handbal feminin, după victoria cu 33-19 în fața echipei
CSM Craiova.
A fost primul meci oficial jucat de ambele echipe în acest
sezon și, totodată, cel de debut pentru Cristina Neagu la
CSM București.
Primul sfert de oră al partidei a fost echilibrat, egalitatea
consemnându-se ultima oară în min. 17, 8-8. CSM
Bucureşti, lii ce-au condus fotbalul până la instalarea la
butoane a lui Burleanu și a trupeților acestuia. Fals,
mincinos, manipulator. Deși Sandu și Dragomir au avut
bubele lor, nu puține, complici cu Daum merită socotiți cei
care l-au adus pe acest antrenor-caricatură, i-au oferit un
salariu faraonic și i-au înghițit fițele de parcă tocmai ar fi
coborât Mesia pe pământ!

România, a doua medalie de aur
în două zile! Echipajul de 8+1

a câștigat finala de la Sarasota"

Echipajul feminin de 8+1 al României a câștigat medalia
de aur la Campionatele Mondiale de la Sarasota (SUA),
după ce sâmbătă și fetele de la două vâsle categorie
ușoară au devenit campioane mondiale!
România a câștigat duminică, la Sarasota, al doilea titlu
mondial la canotaj. În proba-regină, 8 plus 1, Ioana
Vrânceanu, Viviana Bejinariu, Mihaela Petrila, Denisa
Tâlvescu, Mădălina Bereș, Iuliana Popa, Adelina Boguș,
Laura Oprea și cârmăcița Daniela Druncea au readus
titlul mondial după o pauză de 18 ani!
România cucerise un titlu mondial la 8 plus 1, feminin, la
Mondialul din 1999!
A fost confirmarea rezultatelor din acest sezon în care
barca României a câștigat titlul european, la Racice
(Cehia), dar și concursul de Cupă Mondială de la Lucerna
(Elveția), cea mai importantă în canotajul mondial.
Canada a câștigat medaliile de argint, iar pe 3 au sosit
neo-zeelandezele.
"Este un vis devenit realitate  să câștigăm aici, în SUA.
Mereu am visat să facem asta. Următorii ani arată
promițător" Daniela Druncea

Medalii pentru echipa României
la Jocurile Invictus

Echipa Invictus Romania a obtinut o noua medalie la
Jocurile Invictus 2017, care se desfasoara in aceasta pe-
rioada la Toronto. Locotenentul Ciprian Iriciuc a castigat
medalia de bronz la proba de canotaj in sala.

Locotenentul Ciprian Iriciuc a fost ranit in anul 2015, in Af-
ganistan, iar in urma incidentului a ramas cu o schija in
plamani, se arata intr-un comunicat MApN.
Tot la proba de canotaj in sala, plutonierul major Dumitru
Paraschiva a terminat pe locul 5, mai arata sursa.
Prima medalie pentru Romania, una de bronz, a fost cas-
tigata, luni, la atletism, in cadrul finalei la 1.500 de metri,
de Laurentiu Serban. Si acesta a fost ranit in Afganistan,
in urma cu 11 ani.

Jocurile Olimpice Invictus 2017 se desfasoara in perioada
23-30 septembrie in Toronto, Canada.

Dan Petrescu surprinde:
"Steaua poate să câștige

Europa League!"

Dan Petrescu a făcut o declarație surprinzătoare după
succesul obținut de FCSB cu Lugano, scor 2-1. Rival al
roș-albaștrilor în Liga 1, tehnicianul celor de la CFR
consideră că FCSB are forța chiar să câștige Europa
League.
Milan și Arsenal sunt marile favorite la cucerirea trofeului,
iar ambele echipe au început perfect faza grupelor, cu
șase puncte din primele două meciuri, la fel ca FCSB.
"A fost o victorie meritată a Stelei și e bine pentru fotbalul
românesc atunci când câștigă Steaua și orice echipă din
România. Eu sper ca FCSB să câștige grupa, pentru că
în momentul acesta sunt pe primul loc", a spus Dan
Petrescu, înaintea meciului pe care CFR îl joacă împotriva
nou-promovatei Juventus București.
"În opinia mea, FCSB poate să ajungă și în finala Europa
League, pot să și câștige competiția, iar asta deoarece ei
au un lot foarte puternic și acum pot să joace pe două
fronturi fără probleme", e convins Dan Petrescu.
După victoriile cu Plzen (3-0) și Lugano (2-1), FCSB o va
întâlni în etapa a treia din Europa League pe Hapoel Beer
Sheva.

* * *
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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Iata rezultatele complete inregistrate in

etapa cu numarul 13 a Ligii 1:

VINERI

Gaz Metan Medias - FC Botosani 1-0

ACS Poli Timisoara-CSU Craiova 0-2

SAMBATA

Viitorul - Poli Iasi 5-2

Dinamo - Astra 1-1

DUMINICA

CFR Cluj - Juventus 2-0

Sepsi OSK - FCSB 0-4

LUNI

FC Voluntari - Concordia Chiajna 0-1

In urma acestei etape, clasamentul se
prezinta astfel:

1. CFR Cluj  32 puncte
2. FCSB  28p
3. CSU Craiova  26p
4. Astra  23p
5. FC Botosani 23p
6. ACS Poli Timisoara  18p
---------------------------
7. Dinamo  17p
8. Viitorul  17p
9. Voluntari  15p
10. CSMS Iasi  15p
11. Concordia Chiajna  14p
12. Sepsi  10p
13. Gaz Metan 9p
14. Juventus Bucuresti    4p

Urmatoarea etapa a Ligii 1, ultima a tu-
rului, va avea loc peste doua sapta-
mani.

Etapa  a-10-a
Târgu Mureş 1 - 1 Academica Clinceni
Pandurii Târgu Jiu 0 - 1 Olimpia Satu Mare
Argeş 0 - 0 Chindia Târgovişte
Dacia Unirea Brăila 2 - 1 Metaloglobus
Sportul Snagov 0 - 0 UTA Arad
Ripensia Timişoara 0 - 1 Mioveni
Luceafărul Oradea 0 - 0 Hermannstadt
Foresta Suceava 2 - 1 Baloteşti
Ştiinţa Miroslava 0 - 0 Afumaţi
ASU Poli Timişoara 0 - 1 Dunărea Călăraşi

Clasamentul
1 HERMANNSTADT 25
2 Dunărea Călăraşi 22
3 Chindia Târgovişte 18
4 Târgu Mureş 18
5 Academica Clinceni 18
6 Ripensia Timişoara 17
7 Mioveni 17
8 Argeş 15
9 Sportul Snagov 15
10 Dacia Unirea Brăila 14
11 ASU Poli Timişoara 13
12 Olimpia Satu Mare 13
13 Pandurii Târgu Jiu 12
14 Afumaţi 12
15 Metaloglobus 11
16 UTA Arad 10
17 Ştiinţa Miroslava 8
18 Foresta Suceava 7
19 Luceafărul Oradea 6
20 Baloteşti 6

Liga 1 de Fotbal: 
Rezultatele complete inregistrate in etapa a 13-a si clasamentul

Liga B de Fotbal: 
Rezultatele şi clasamentul la zi

CFR Cluj - triplă campioană a României, inclusă 
într-un top al celor mai corupte cluburi din Europa!

CFR Cluj, liderul la zi din Liga 1, a fost inclus în topul celor mai corupte cluburi din Europa. Clasamentul a
fost alcătuit de televiziunea oficială a clubului lusitan Benfica Lisabona.
Directorii televiziunii respective au susținut că au preluat lista din publicația britanică Daily Mail. 
În topul publicat de cei de la Benfica apare și marea rivală FC Porto, iar oficialii "dragonilor" au spus că nu
vor sta  cu mâna în sân. Directorul de comunicare al clubului a declarat că va da în judecată clubul Benfica.
"Vom contacta cât de curând cluburile care au fost incluse în această listă și le vom întreba ce au de gând să
facă, dacă ni se vor alătură în demersurile noastre. Totul este o parte a invențiilor celor de la Benfica. Vor să
dea senzația unei lumi paralele. Am asistat la o invenție mizerabilă, extrem de defăimătoare", a declarat
Francisco Marques.

UEFA a confirmat oficial formatul Nations League.
România va fi, cel mai probabil, în penultima ligă

UEFA a confirmat în această săptămână formatul competiției nou-înființate
pentru echipele naționale și care va debuta în toamna anului viitor. Toate
cele 55 de națiuni afiliate la UEFA vor participa în Nations League și vor fi
împărțite în patru ligi valorice, România urmând să facă parte, cel mai
probabil, din cea de-a treia.
În Liga A (prima ligă valorică) se vor afla se vor afla primele 12 echipe din cla -
samentul coeficientului UEFA al echipelor naționale la data de 11 oc tom brie
2017, acestea urmând să fie distribuite în patru grupe a câte trei. În Liga B se
vor afla următoarele 12 echipe, care vor fi distribuite la fel, în patru grupe a
câte trei. În Liga C se vor afla următoarele 15 echipe din clasamentul
coeficienților. În această ligă valorică din care va face parte, cel mai probabil,
și România, vor fi tot patru grupe, însă în una vor fi trei formații, iar, în celelalte
trei, câte patru. În Liga D (ultima valorică) se vor afla ultimele 16 națiuni din
ierarhia coeficienților. Ele vor fi împărțite în patru grupe a câte patru formații.
Câștigătoarele fiecărei grupe din Ligile B, C și D vor promova, pentru ediția
următoare, în liga imediat superioară, în timp ce ultimele clasate din grupele
A, B și C vor retrograda în liga imediat inferioară. Câștigătoarele grupelor din

Liga A se vor califica pentru UEFA Nations League Finals (un fel de final four al competiției), care va consta în
două semifinale, un meci pentru locul trei și o finală, ce vor fi organizate în iunie 2019. Tragerea la sorți pentru
fiecare grupă din fiecare ligă valorică din UEFA Nations League va avea loc pe 24 ianuarie 2018, la Lausanne.
Clasamentul care va determina componența ligilor valorice va fi cel actualizat pe 11 octombrie 2017, după
încheierea ultimelor meciuri din grupele preliminariilor europene pentru Cupa Mondială din 2018. Conform
ierarhiei actuale, ligile valorice vor arăta astfel:
Liga A: Germania, Portugalia, Belgia, Spania, Anglia, Elveţia, Italia, Franţa, Polonia, Rusia, Croaţia, Islanda
Liga B: Ţara Galilor, Olanda, Slovacia, Irlanda de Nord, Suedia, Ucraina, Bosnia, Austria, Turcia, Irlanda,

Danemarca, Ungaria
Liga C: Slovenia, Albania, Cehia, România, Scoţia, Muntenegru, Serbia, Grecia, Bulgaria, Norvegia, Israel,

Finlanda, Cipru, Estonia, Azerbaijan
Liga D: Lituania, Belarus, Georgia, Armenia, Macedonia, Insulele Feroe, Letonia, Luxemburg, Moldova,

Kazahstan, Liechtenstein, Malta, Andorra, Kosovo, San Marino, Gibraltar.
Mai trebuie spus că prin Liga Națiunilor, anumite echipe vor ajunge la Euro 2020. Patru echipe din fiecare
ligă valorică (câștigătoare grupelor) vor participa la un play-off, în urma căreia patru formații vor ajunge la
Euro (practic, fiecare ligă valorică va trimite câte o echipă la Euro). Structura preliminariilor clasice va
rămâne în mare parte la fel, cu mențiunea că acestea vor începe în luna martie (2019), în loc de septembrie
(2018) și, prin acestea, doar 20 de echipe își vor asigura biletele pentru turneul final.
Ultimele patru calificate la Euro 2020 vor fi stabilite în primăvara acelui an, atunci când câștigătoarele
grupelor din Liga Națiunilor vor disputa acele play-off-uri, câte unul destinat fiecărei ligi valorice (care va
consta în două semifinale și o finală, toate disputate într-o singură manșă).
În cazul în care o câștigătoare de grupă va obține calificarea la turneul final prin preliminarii, atunci locul său
va fi luat de următoare echipă din clasamentul Ligii Națiunilor. În cazul în care nu vor exista, într-o ligă
valorică, cel puțin patru echipe care să nu se fi calificat la turneul final în urma preliminariilor, atunci locul sau
locurile acesteia sau acestora va fi sau vor fi luate de către următoarea echipă sau următoarele echipe din
clasamentul Ligii Națiunilor care nu a sau nu au obținut biletele pentru Euro 2020.

Un român e agentul cu cele mai mari comisioane din
fotbalul mondial! Peste Jorge Mendes și Mino Raiola

Constantin Dumitrașcu, care deține compania MSM, a câștigat 107,83
milioane de dolari în ultimul an. Înaintea lui Jorge Mendes și a lui Mino
Raiola!
Puțini îl știu în România, dar Constantin Dumitrașcu este patronul firmei de
impresariat Mondial Sports Management (cartierul general e în Bavaria) și
are nume mari pe lista jucătorilor. Printre ei, uruguayanul Cavani, brazilienii
Coutinho, Douglas Costa și Fernandinho, belgianul Witsel, sârbul Matici și
foarte mulți internaționali francezi. Șase nume: Lloris, Varane, Giroud,
Umtiti, Payet și Kanté. 
Forbes a prezentat lista agenților cu cele mai mari comisioane. Iar românul
plecat din țară în 1985 și stabilit acum la Frankfurt este numărul 2 în spor -
tul mondial, după americanul Scott Boras, care are toate vedetele din
base ball. Dar e primul în fotbal, cu bonusuri de 107,83 milioane de dolari
(92 de milioane de euro). Înaintea lui Jorge Mendes (76,9 milioane $),
managerul lui Cristiano Ronaldo și Mourinho, și a lui Mino Raiola (43,4;

principali clienți: Pogba și Ibrahimovici)!
"Nu am români sub contract. Am încercat cu Marius Niculae și Dănănae pentru un posibil transfer în Rusia,
dar nu s-a întâmplat nimic. În 2002, l-am adus pe Jeremie Njock în România", a declarat Dumitrașcu într-un
interviu din Libertatea, în urmă cu cinci ani. 
"Pare un Bill Gates, cu ochelarii lui de tocilar. Zero interviuri, zero viață mondenă, dar multe transferuri"
Tuttosport, cotidian italian
TOP 10 IMPRESARI FORBES
Nume Sport Comisioane Valoarea contractelor
1. Scott Boras baseball 108,3* 1,9**
2. Constantin Dumitrașcu fotbal 107,8 1,1
3. Jorge Mendes fotbal 76,9 0,77
4.Sam Levinson baseball 65,1 1,3
5.Casey Close baseball 64,7 1,2
6.Jeff Schwartz baschet 63,9 1,7
7.Jonathan Barnett fotbal 53,4 0,5
8. Greg Genske baseball 48,6 0,6
9. Pat Brisson hochei 44 1,1
10. Mino Raiola fotbal 43,4 0,4

* Milioane de dolari; comisioanele câștigate în ultimul an ** Miliarde de dolari
87 de jucători are agentul Constantin Dumitrașcu sub contract la firma sa, Mondial Sport Management
1,1 miliarde $ este valoarea totală a contractelor jucătorilor consiliați de compania MSM 
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Dacă nu ştiţi, 
aflaţi ce este  GAFA

• GAFA este acronimul care desemnează cele mai puternice
companii hi-tech americane: Google, Apple, Facebook, Ama-
zon.  Părintele acestei formule se revendică a fi Alexis Del-
cambre, editorul-şef aldepartamentului economic de la "Le
Monde", care l-a folosit pentru prima dată în decembrie 2012. 

• Cele mai groase "dosare cu informatii" le au Google şi Facebook.
• Google deţine o istorie riguroasă  a fiecărui utilizator, poate

evalua perfect obiceiuri/dorinţe/aşteptări individuale şi de grup
şi, în felul acesta, se orientează profitabil în aproape orice
domeniu de advertising: de la automobile la alimente, de la
încălţămine la farmaceutică, de la turism la aparatură electro-
casnică. Baza de date Google mai deţine şi istoria paginilor pe
care fiecare utilizator le vizitează, având informaţii  despre stilul
de viaţă, preferinţele, activităţile, obesiile acestuia.În sfârşit,
dar deloc de neglijat, poate culege date importante şi din
conţinutul corespondenţei "personale" de pe Gmail sau Chat..

• Facebook deţine 25 de informaţii importante despre cei care au
un cont pe reţea, oferite de aceştia în mod benevol! Printre ele:
nume şi prenume, oraşul şi ţara de domiciliu, data naşterii, e-
mail personal, reşedinţă temporară, educaţie, stare civilă, opţiuni
sexuale, crezuri religioase, orientări politice, obiceiuri, prieteni.

• Aproximativ 80% dintre utilizatorii  de Internet care câştigă în
jur de 75.000 dedolari pe an au un cont pe Facebook.

• Cei care folosesc smartphone-uri sau sistemul de operare
Android (dezvoltat de Google) pot fi monitorizaţi GPS şi după
"urma" bateriilor din aparat.Touchscreen-ul asigură refacerea
amprentei digitale de la distanţă. Un program numit Deep
Face poate  crea, după cea mai nevinovată fotografie postată
pe Facebook, o amprentă facială definitivă (se construieşte,
digital, structura osoasă a feţei şi a craniului – evident, pentru
adulţi – şi poţi fi  identificat indiferent de vârstala care ai făcut
poza).

• Fără a deveni paranoici, putem  spune, totuşi, un adevăr
îngrijorător: orice smartphone> este un spion extrem de efi-
cient pe care îl ţii în  buzunar, în geantă, în casă, în maşină...

CONCURS DE PROSTIE...
LOCUL5

Un tip da o spargere la un magazin. Dupa ce a luat toti banii,
hotul a vazut o sticla de Scotch pe un raft si i-a cerut vanzatorului
s-o bage si pe aceasta in punga. Vanzatorul a refuzat, motivand
ca nu crede ca hotul are varsta legala pentru a-i putea da
alcool. Hotul a insistat ca are varsta, insa vanzatorul a replicat
ca de fiecare data ca nu-l crede fara dovezi. Drept urmare hotul
a scos permisul auto si i l-a aratat vanzatorului pentru a-si
dovedi varsta. Tipul a studiat bine actul, dupa care a recunoscut
ca nu are dreptate si i-a dat hotului sticla.
Dupa ce hotul a parasit magazinul, vanzatorul a sunat la politie
si le-a dat acestora numele si adresa din permis. Hotul a fost
arestat după doua ore.

LOCUL 4
Un automobilist a fost prins de un radar care i-a inregistrat
viteza si i-a fotografiat si masina. A primit apoi prin posta o
amenda de 40 si o fotografie a masinii. In loc sa pla -
teasca, automobilistul a trimis la politie o poza cu
40. Cateva zile mai tarziu, a primit o scrisoare de
la politie care continea o alta fotografie, de data
aceasta fiind fotografiata o pereche de catuse.
Soferul nostru a achitat imediat amenda.

LOCUL3
Este o poveste adevarata din San Francisco:
Un barbat care vroia sa jefuiasca Bank of America
a intrat intr-o sucursala si a scris pe o foaie de
depozit: "Acesta este un jaf armat. Pune toti banii
in aceasta punga".  In timp ce astepta la coada
pentru a da biletul discret functionarului, s-a gandit ca
cineva l-ar fi putut vedea in timp ce scria biletul si ar fi putut
anunta politia. Drept urmare, a iesit din banca si a intrat in su-
cursala bancii Wells Fargo de peste drum. Dupa ce a ajuns la
ghiseu, i-a dat nota functionarului, care i-a raspuns ca nu poate
da curs cererii deoarece mesajul este scris pe un bilet al Bank
of America, si ca trebuie ori sa scrie mesajul pe un bilet Wells
Fargo ori sa se intoarca la Bank of America. Dezarmat, tipul a
zis doar "OK" si a plecat. A fost arestat cateva minute mai
tarziu, in timp ce statea la coada in sucursala Bank of Amer-
ica.

LOCUL2
Cativa angajati ai firmei Boeing s-au hotarat sa fure o barca de
salvare pneumatica de la un Boeing 747. Au reusit sa o scoata
din avion si sa o aduca acasa. La putin timp dupa aceea, au
plecat intr-o excursie pe râu. Nu a trecut mult si au observat un
elicopter al Pazei de Coasta care survola imprejurimile. Se
pare ca semnalul radio de urgenta incorporat in astfel de barci
a pornit automat atunci cand s-a umflat... Nu mai este nevoie
sa mentionam ca respectivii... nu mai lucreaza la Boeing.

LOCUL1
Un student la medicina care efectua practica intr-un centru de
toxicologie povesteste cum ca a fost sunat la un moment dat de
o doamna foarte panicata care i-a spus ca si-a surprins fiica
mancand furnici. Studentul a linistit-o, spunandu-i ca furnicile,
totusi, nu sunt toxice si ca nu este nevoie sa o aduca pe fetita la
spital.
Calmata, doamna i-a mai povestit ca oricum luase masuri, si
ca-i daduse copilului otrava pentru furnici, pentru a omori
insectele pe care aceasta le inghitise deja. A fost momentul in

care studentul i-a spus s-o aduca imediat la spital...

ŞI MARELE PREMIU:
Stire la radio: un pasionat de bungee-

jumping a sarit de la 30 m cu o
coarda elastica de... 60 m!!!?

MICA PUBLICITATE
• Doamnă cetățean american, pensionară, locuiesc în NYCity și doresc

să cunosc un pensionar în vârstă de 65 - 75 de ani pentru a petrece
o bătrânețe frumoasă împreună. Rog seriozitate. Relații la tel.: (646)
371 - 9985.

• Caut loc de muncă sâmbăta și duminica la menaj, îngrijire copii și
bătrâni. Tel.: (347) 819 - 1924

• Acum e momentul!  Cumpărați o casă!
pentru reședință, vacanță sau ca o investiție, înainte ca prețurile să
crească. La aprox. 70 mile de New York, aproape de orășelul istoric
Mildford, într-un peisaj natural, mirific.Vă pot găsi proprietăți la toate
nivelele în comunități selecte. În orice anotimp puteți petrece timpul
liber la piscine exterioare sau interioare, la plajă, pe terenul de tenis
sau pe pârtii de schi.
Acum e timpul să cumpărați. Prețurile vor crește. Agent:
Ovidiu Tușeneanu Tel.: (516) 375 - 6681

• Căutăm bonă pentru îngrijirea unui copil de un an și 6 luni, în NY.
Preferabil live-in. Tel.: (623) 337 - 2635

• Îngrijire bătrâni în România * Agenţia Antoanette oferă servicii
specializate de asistenţă şi îngrijire individuală pentru rudele şi
prienenii dvs.,care au nevoie,în România.Telefon (RO): 021.336.02.21
/ 0741.123.383 / 0726.637.102
E-mail: office@ajutormenaj.ro   *   www.ajutormenaj.ro

• Căutăm live-in babysitter pentru doi copii (1 an și 3 ani), începând cu
10 mai, pentru 6 luni, în Westchester, NY. Tel.: (347) 547 - 5041

• Companie audio-video din Manhattan angajează full time tehnicieni
pentru instalații audio-video. Perfecționare la locul de muncă. Necesar
carnet de conducere (driver`s licence). Tel.: (917) 841 - 5398

• Caut croitoreasă perfectă pentru uz personal. Tel. (212) 265 - 1279
• Căutăm bonă internă pentru 2 copii, pe termen lung, în New York.

Nefumătoare, experiență cu copii, iubitoare, gospodină (gătit și
curățenie), sâmbăta liberă. $1,500/lună (cash). Tel.: (917) 392 - 5468.

• Restaurantul Boon din Sunnyside (43-45,  40 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

• 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.

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

• GAFA este acronimul care desemnează cele mai puternice
companii hi-tech americane: Google, Apple, Facebook, Ama-
zon.  Părintele acestei formule se revendică a fi Alexis Del-
cambre, editorul-şef aldepartamentului economic de la "Le
Monde", care l-a folosit pentru prima dată în decembrie 2012. 

• Cele mai groase "dosare cu informatii" le au Google şi Facebook.
• Google deţine o istorie riguroasă  a fiecărui utilizator, poate

evalua perfect obiceiuri/dorinţe/aşteptări individuale şi de grup
şi, în felul acesta, se orientează profitabil în aproape orice
domeniu de advertising: de la automobile la alimente, de la
încălţămine la farmaceutică, de la turism la aparatură electro-
casnică. Baza de date Google mai deţine şi istoria paginilor pe
care fiecare utilizator le vizitează, având informaţii  despre stilul
de viaţă, preferinţele, activităţile, obesiile acestuia.În sfârşit,
dar deloc de neglijat, poate culege date importante şi din
conţinutul corespondenţei "personale" de pe Gmail sau Chat..

• Facebook deţine 25 de informaţii importante despre cei care au
un cont pe reţea, oferite de aceştia în mod benevol! Printre ele:
nume şi prenume, oraşul şi ţara de domiciliu, data naşterii, e-
mail personal, reşedinţă temporară, educaţie, stare civilă, opţiuni
sexuale, crezuri religioase, orientări politice, obiceiuri, prieteni.

• Aproximativ 80% dintre utilizatorii  de Internet care câştigă în
jur de 75.000 dedolari pe an au un cont pe Facebook.

• Cei care folosesc smartphone-uri sau sistemul de operare
Android (dezvoltat de Google) pot fi monitorizaţi GPS şi după
"urma" bateriilor din aparat.Touchscreen-ul asigură refacerea
amprentei digitale de la distanţă. Un program numit Deep
Face poate  crea, după cea mai nevinovată fotografie postată
pe Facebook, o amprentă facială definitivă (se construieşte,
digital, structura osoasă a feţei şi a craniului – evident, pentru
adulţi – şi poţi fi  identificat indiferent de vârstala care ai făcut
poza).

• Fără a deveni paranoici, putem  spune, totuşi, un adevăr
îngrijorător: orice smartphone> este un spion extrem de efi-
cient pe care îl ţii în  buzunar, în geantă, în casă, în maşină...

CONCURS DE PROSTIE...
LOCUL5

Un tip da o spargere la un magazin. Dupa ce a luat toti banii,
hotul a vazut o sticla de Scotch pe un raft si i-a cerut vanzatorului
s-o bage si pe aceasta in punga. Vanzatorul a refuzat, motivand
ca nu crede ca hotul are varsta legala pentru a-i putea da
alcool. Hotul a insistat ca are varsta, insa vanzatorul a replicat
ca de fiecare data ca nu-l crede fara dovezi. Drept urmare hotul
a scos permisul auto si i l-a aratat vanzatorului pentru a-si
dovedi varsta. Tipul a studiat bine actul, dupa care a recunoscut
ca nu are dreptate si i-a dat hotului sticla.
Dupa ce hotul a parasit magazinul, vanzatorul a sunat la politie
si le-a dat acestora numele si adresa din permis. Hotul a fost
arestat după doua ore.

LOCUL 4
Un automobilist a fost prins de un radar care i-a inregistrat
viteza si i-a fotografiat si masina. A primit apoi prin posta o
amenda de 40 si o fotografie a masinii. In loc sa pla -
teasca, automobilistul a trimis la politie o poza cu
40. Cateva zile mai tarziu, a primit o scrisoare de
la politie care continea o alta fotografie, de data
aceasta fiind fotografiata o pereche de catuse.
Soferul nostru a achitat imediat amenda.

LOCUL3
Este o poveste adevarata din San Francisco:
Un barbat care vroia sa jefuiasca Bank of America
a intrat intr-o sucursala si a scris pe o foaie de
depozit: "Acesta este un jaf armat. Pune toti banii
in aceasta punga".  In timp ce astepta la coada
pentru a da biletul discret functionarului, s-a gandit ca
cineva l-ar fi putut vedea in timp ce scria biletul si ar fi putut
anunta politia. Drept urmare, a iesit din banca si a intrat in su-
cursala bancii Wells Fargo de peste drum. Dupa ce a ajuns la
ghiseu, i-a dat nota functionarului, care i-a raspuns ca nu poate
da curs cererii deoarece mesajul este scris pe un bilet al Bank
of America, si ca trebuie ori sa scrie mesajul pe un bilet Wells
Fargo ori sa se intoarca la Bank of America. Dezarmat, tipul a
zis doar "OK" si a plecat. A fost arestat cateva minute mai
tarziu, in timp ce statea la coada in sucursala Bank of Amer-
ica.

LOCUL2
Cativa angajati ai firmei Boeing s-au hotarat sa fure o barca de
salvare pneumatica de la un Boeing 747. Au reusit sa o scoata
din avion si sa o aduca acasa. La putin timp dupa aceea, au
plecat intr-o excursie pe râu. Nu a trecut mult si au observat un
elicopter al Pazei de Coasta care survola imprejurimile. Se
pare ca semnalul radio de urgenta incorporat in astfel de barci
a pornit automat atunci cand s-a umflat... Nu mai este nevoie
sa mentionam ca respectivii... nu mai lucreaza la Boeing.

LOCUL1
Un student la medicina care efectua practica intr-un centru de
toxicologie povesteste cum ca a fost sunat la un moment dat de
o doamna foarte panicata care i-a spus ca si-a surprins fiica
mancand furnici. Studentul a linistit-o, spunandu-i ca furnicile,
totusi, nu sunt toxice si ca nu este nevoie sa o aduca pe fetita la
spital.
Calmata, doamna i-a mai povestit ca oricum luase masuri, si
ca-i daduse copilului otrava pentru furnici, pentru a omori
insectele pe care aceasta le inghitise deja. A fost momentul in

care studentul i-a spus s-o aduca imediat la spital...

ŞI MARELE PREMIU:
Stire la radio: un pasionat de bungee-

jumping a sarit de la 30 m cu o
coarda elastica de... 60 m!!!?

Scapă de atacurile de panică,
fără medicamente, făcând asta!

Daca ai mai avut atacuri de panica pana acum, probabil ca stii
ce stari implica. Cu totii am avut probleme de anxietate macar o
data in viata, insa atacurile de panica sunt chiar infricosatoare.
Chiar daca dureaza putin, pentru persoana in cauza reprezinta
o eternitate.
Inima incepe sa-i bata cu putere, transpira, respira greu, etc.
Poate aparea dintr-o data!
Stiu ca exista prescriptii medicale, ce sustin ca ajuta la tratarea
acestei probleme, insa remediile naturale sunt mult mai sana-
toase!
Nu trebuie sa iti faci griji, deoarece in acest articol iti voi spune
cum trebuie abordata problema, vei scapa de atac in cateva
minute, fara tratament medicamentos!
Da, principalul aspect ce vine in solutionarea problemei este
controlarea respiratiei. In Yoga, aceasta practica se numeste
pranayama si Gillian B profesor in Yoga, experimenteaza un
atac de panica si ne arata cum trebuie sa procedam. Ea spune
ca putem scapa de atacurile de panica imediat, practicand asta
in orice loc.
Prin aces mod, nu numai ca vom scapa de atacurile de banica,
ci si de tensiune, stres sau oboseala. Este un exercitiu incantator
si ajuta la mentinea energiei in organism.
Doamnelor si domnilor, de acum este simplu! In doar cateva
minute puteti considera ca nici nu ati avut atacul de panica!

Vrei să câștigi orice ceartă?
Folosește metoda lui Socrate

Socrate a fost una dintre cele mai inteligente persoane din
această lume. El este cel care a schimbat foarte mult modul în
care civilizația actuală gândește și a inspirat chiar și activitatea
lui Platon. Socrate ne-a lăsat o moștenire impresionantă, cea
care este atât de strâns legată de moralitate.
Socrate pare să fie eternul contemporan, deoarece metodele
sale sunt folosite chiar și în vremurile noastre. Deci, dacă îți
dorești să te bucuri de insuflarea unor argumente bine fondate,
urmează-i calea!
Ideea de bază, din spatele metodei sale este foarte simplă,
trebuie doar să adresezi multe întrebări. Contraatacă acuzațiile
și vino cu argumente solide, în cele din urmă sorții izbândei vor
fi de partea ta.
Să ne gândim la următoarea situație: te întorci târziu de la
muncă și partenerul începe să țipe la tine. Este posibil să fii
tentat să îi spui că nu este chiar atât de târziu și că poți ajunge
acasă la orice oră dorești, însă asta îl va enerva și mai tare.
Poți aplica metoda lui Socrate și să începi să îi adresezi
întrebări, cu privire la subiectul care îl deranjează. Îl poți întreba
de ce este atât de furios? Ce ar fi trebuit să faci? Acest tip de
întrebări poate preveni conflicte ulterioare, din care nici tu și nici
partenerul nu aveți nimic de câștigat. În același timp, adresân-
du-i întrebări îi vei demonstra că ești interesat de doleanțele
sale și îți dorești să soluționezi conflictul.
Desigur, metoda lui Socrate este o măsură extraordinară, care
funcționează și în cazul managementului unei firme. În acest
caz ne putem referi la persoanele care se ocupă cu vânzări:
trebuie să vinzi un șampon, iar oamenii s-au plictisit de aceeași
reclamă. Dacă vei avea în fața ta o persoană furioasă, poți
adresa întrebări de tipul: credeți că acest șampon este ca toate
celelalte? De ce spuneți asta? L-ați încercat?
În același timp, atunci când nu vrei să dezvălui adevărul, este
mai bine să pui întrebări, decât să minți. De exemplu, dacă
cineva te întreabă: ce faci aici la ora aceasta? Poți răspunde
simplu: dar tu?

Vedeți ușor și fără stres, ne putem face viața mai frumoasă!

Fructul de Afin – de la băutură la
medicament! Cum să prepari o
afinată bună pentru sănătate!

Atunci când se vorbeşte despre afin, mai toataă lumea se duce
cu gândul la afinată – delicioasa băutură preparatî în gospodării.
Afinul este un cpăcel cu frunze verzi, dinţate, cu folori roşiatice
şi fructe negre . albăstrui, cu gust dulce-acrişor.
Dar afinul nu numai că are un conţinut foarte mare de vitamina
C, dar conţine şi zaharuri, taninuri, pectine, acizi organici,
proteine, săruri minerale, oligoelemente ce nu se găsesc în alte
plante.
De exemplu manganul, catalizatorul atât de necesar organismului
nostru pentru activitatea creierului (şi nu numia!), este prezent
în cantităţi foarte mari în fructele de afin.
Afinul este indicat persoanelor care suferă de diabet, cu rezultate
concludente de ameliorare sau vindecare, celor care au probleme
cu circulaţia periferică, la nivelul picioarelor sau în alte părţi ale
corpului.
Prin conţinutul de teninuri, este unul dintre cele mai puternice
remedii antidiareice şi antiseptice.
Afinul se foloseşte cu succes în tratarea infecţiilor intestinale,
tinctura este utilă pentru curăţarea întregului traiect urinar – de
la rinichi până la uretră, având de această dată o acţiune
antibiotică naturală.
O altă utilizare cu totul deosebită a fructului de afin este în
tulburările oftalmologice, care pot fi ameliorate sau chiar vinde-
cate.
Activitatea diuretică şi uşor coronar-dilatatoare face din fructul
de afin un bun reglator cardiovascular, care fuidifică sângele, în
acelaşi timp.
Afinul poate regla toate disfuncţiile pancreatice, prin acţiunea
hipoglicemiantă îi uşurează „munca”.

Fructul de afin se poate consuma ca atare sau se poate con-
serva.
Cele mai bune modalităţi pentru conservarea fructului de afin
sunt congelarea sau uscarea.

Din fructul proaspăt se pot mânca 100-150 grame pe zi,
împărţite în două porţii (pentru a nu deregla metabolismul),
timp de minim trei săptămâni, din cel uscat 20-30 de grame
pe zi, iar din cel congelat se poate face ceai (din 5-6 grame
de fruct congelat).

În urma acestor cure veţi observa cum durerile reumatice, cele
articulare sau cele provocate de gută dispar.

Sub formă de lichior sau afinată, aroma şi gustul se păstrează,
dar proprietăţile şi principiile active  dispar.
Dacă doriţi să beţi totuşi o afinată în care să se păstreze aroma,
gustul şi principiile active, atunci nu puneţi zahăr la fermentat.

Se pun doar afinele şi alcoolul, are loc o extractţie pe o
perioadă de 5-8 zile. După realizarea extracţiei, se scot
afinele şi se împarte cantitatea în două părţi egale.

CE METODĂ ŢI SE PARE MAI BUNĂ?
Soluţia rămasă se depozitează în sticle sau borcane închise
etanş şi se păstează la loc uscat să răcoros.
Jumătate din cantitatea de afine se pune în alt vas, se
adaugă o cantitate egală de miere de albine, o bucăţică de
drojdie de bere şi două părţi apă.
Amestecul rezultat se lasă la fermentat pentru zece zile, apoi
se filtrează şi se înlătură părţile care au fermentat.
Soluţia rezultată se amestecă cu extractul rămas după prima
exracţie, obţinându-se o băutură delicioasă şi sănătoasă.
Dacă vi se pare greu de realizat, folosiţi tinctura de afin
pentru toate beneficiile enumerate mai sus.
Se pot lua câte 30 de picături de tinctură, de trei, patru ori pe
zi.

Un articol de Mihaela Iliescu

Ți-ai pătat bluza preferată?
Soluția pentru a scoate pata îndată!

Te-ai îmbrăcat frumos, te-ai aranjat și parfumat, ești gata să ieși
pe ușă și vrei să mai iei o gură de cafea, pentru a te energiza
întreaga zi. Nefericitul eveniment se întâmplă și verși cafeaua
pe tine. Ce e de făcut? Azi avem soluția pentru a scăpa chiar și
de cele mai încăpățânate pete!

1. Petele de unt
Pune repede apă călduță pe pată și freacă bine cu săpun. Ia
apoi fierul de călcat, pune-l în priză și așază o foaie subțire,
din hârtie, pe țesătură. Calcă folosind aburi. Dacă articolul
vestimentar este din mătase, nu uita să pudrezi cu talc, astfel
se va absorbi grăsimea.

2. Petele de vin roșu
Pune peste pată alcool incolor, apoi pune haina la înmuiat, în
apă caldă și detergent, timp de 30 de minute.

3. Petele de suc de fructe
Este ușor să le elimini, ai nevoie de un amestec din alcool și
amoniac. După ce ai aplicat pe pată, așteaptă câteva minute
și clătește cu apă călduță.

4. Petele de cafea
Îmbibă o cârpă în apă minerală, aplic-o peste pată și lasă să
acționeze o oră. La final, clătește haina.

5. Petele de ciocolată
Ia tampon de vată, înmoaie-l în glicerină și freacă bine pata
murdară de ciocolată. După 10 minunte spală articolul vesti-
mentar în apă călduţă.

6. Petele de grăsime și ulei
Petele de ulei se îndepărtează cu ușurință prin frecare, cu
ajutorul unui şerveţel înmuiat în alcool sau acetonă. Ai mare
grijă, atunci când folosești pentru hainele colorate sau din
mătase, deoarece le poți strica. Pentru acestea din urmă,
folosește o soluție din apă cu sare.

7. Petele de transpirație
Folosește un preparat din apă și oțet. Toarnă peste pată și
lasă să acționeze 10-15 minute. Spală la final haina cu apă și
detergent.

8. Petele de cosmetice
Folosește miez de pâine pe zona cu pata.

9. Petele de cerneală sau pix
Laptele îți este de mare ajutor, în această problemă! Aplică
pe pată câteva picături de lapte fierbinte și clătește apoi cu
apă călduță.

10. Petele de iarbă
Prepară un amestec din zeamă de lămâie și puțină apă.
Aplică pe haină și lasă să acționeze 20 de minute. La final,
clătește cu apă din belșug.

11. Petele de rugină
Ia puțină zeamă de lămâie, aplică pe zona afectată de rugină,
după care folosește fierul de călcat. La final, spală articolul
vestimentar, în mod obișnuit.

12. Guma de mestecat
Cel mai simplu este să te folosești de congelator. Pune
articolul vestimentar la congelator, lasă o oră, după care
îndepărtează cu ajutorul unui cuțit.

Gata, simplu și eficient scapi de pete în orice situație!
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Locul miraculos din România! 
Funcţiile organismului se regenerează instant

"Sunt radiaţii de origine necunoscută"
Există în România un colţ de Rai, în care dispar toate grijile, toată oboseala,
iar funcţiile organismului se regenerează instant.
pe o porţiune de un kilometru pătrat, se manifestă o anomalie magnetică atipică,
după cum o definesc specialiştii, zonă care are efecte benefice asupra organis-
mului uman.  

“Anomaliile geomagnet-
ice cunoscute de spe -
cia liştii din domeniu
apar în rupturile de falii,
în reflexii ale scoarţei
terestre sau în alte ase -
me nea fenomene geo-
logice care se
în re   gi strează într-o for -
ma atipică pe diagrame.
Aici e vorba însă despre
ceva necunoscut, un
profil al diagramelor pe
care nici profesorul
Stănică, unul dintre cei
mai buni geofizicieni de
la noi, nu a ştiut să-l in-
terpreteze. În acel mo-
ment am făcut legătura
cu alt gen de anomalii
atipice, pe care le cerc-
etam de mai mult timp
şi care se manifestă
printr-o emisie de radia -
ţii patogene, încă răm -
ase cu o origine ne cu -
noscută”, a spus Vasile
Rudan, pentru Ade vă -
rul.

Locul energetic se află
pe piciorul Muntelui
Doamnele, pe drumul
dinspre peştera spre
Doamnele. O altă vari -
an tă spune că locul ma -
gic ar fi pe ruta Cabana
Omu - peştera, tot pe
creas ta Doamnelor. 

Sunt şanse minime ca un călător neexperimentat să găsească locul cu pricina,
însă din spusele celor care l-au descoperit, acolo se întâmplă magie.

O publicație americană susține că 
România este cea mai frumoasă țară din Europa

potențialul turistic al României a fost elogiat într-un articol publicat sâmbătă de
site-ul american The Huffington post, în care se afirmă că țara noastră ar putea fi
considerată "cea mai frumoasă din Europa". Autoarea articolului, patti Morrow,
blogger, fotograf și jurnalist specializat în călătorii, s-a declarat impresionată, printre
altele, de Transfăgărășan, arhitectura cosmopolită din București, bisericile fortifi-
cate din Transilvania și de castelele Bran și peleș.
În acest articol, intitulat "Is Romania Europe's prettiest Country? It Just Might Be"
("Este România cea mai frumoasă țară a Europei? Chiar ar putea fi"), patti Morrow
a elogiat câteva obiective turistice ale României: "piețe din orașe încântătoare ce
datează din timpuri medievale, dealuri cu pante blânde care se întind cât vezi cu
ochii, castele învelite în misterul Contelui Dracula, perspective minunate asupra
culmilor stâncoase ale munților și o rețea ce pare infinită de fortărețe și biserici".
"Și să nu uităm de Transfăgărășan — fără îndoială cel mai spectaculos drum din
lume. Frumusețea naturală a României și diversitatea ei culturală ar putea să vă
surprindă. Mărginită de Marea Neagră din sud-estul Europei, printre atracțiile aces-
tei țări se află și fluviul Dunăre și Munții Carpați", a adăugat jurnalista americană
în debutul articolului.
patti Morrow a grupat obiectivele turistice ale României în trei categorii principale:
"Orașe, cetăți și sate", "Castele, fortărețe și biserici fortificate" și "Alte atracții".


