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ULTIMELE ŞTIRI

Regele Mihai a murit
Regele Mihai a murit, marti, la varsta de 96 de ani.

Regele Mihai se afla la resedinta sa din Elvetia si
s-a stins din viata la ora 13:00, ora Romaniei. Casa
Regala a anuntat de mai multe saptamani ca starea
sa de sanatate "paleste".

De 1 Decembrie, principesa Margareta a anulat ca-
latoria cu trenul regal de Ziua Nationala si a plecat
in Elvetia.

Casa Regala a anuntat, insa, ca "la capataiul regelui
a stat pana in ultima clipa, Alteta Sa Regala
Principesa Maria". In schimb, principesa Margareta,
custodele Coroanei, va sustine, la ora 19:00, o de-
claratie de presa.

Casa Regala anunta ca programul exact al funeraliilor
va fi facut public miercuri, insa descrie pasii ce vor
fi facuti.

Astfel, trupul neinsufletit al regelui va fi depus in
Holul de Onoare al Castelului Peles, iar apoi pentru
doua zile in Sala Tronului, la Palatul Regal din
Calea Victoriei. Slujba de inmormantare va avea
loc la Catedrala Patriarhala, iar inmormantarea la
Curtea de Arges, in Noua Catedrala Arhiepiscopala
si Regala, acolo unde a fost inmormantata si regina
Ana.

Incepand de miercuri, cei care doresc pot scrie
mesaje in cartile de condoleante ce vor fi deschise,
timp de 40 de zile, la Castelul Peles, la Palatul
Regal din Calea Victoriei si la Palatul Elisabeta.

Totodata, toti cei care vor sa depuna flori, jerbe sau
coroane o pot face incepand de miercuri la Palatul
Regal din Calea Victoriei, in fata intrarii principale.

Regele Mihai I era ultimul monarh din tarile Europei
de Est. Pe 25 octombrie a implinit 96 de ani.

Fortat sa se retraga din fruntea Casei Regale

Pe 2 martie 2016, Casa Regala anunta ca regele
Mihai I al Romaniei sufera de cancer si leucemie si
a decis sa se retraga din viata publica, iar principesa
Margareta preia prerogativele sale.

Mai exact, diagnosticele puse atunci de medici au
fost carcinom epidermoid metastazant si leucemie
cronica, monarhul fiind supus unor interventii chirur-
gicale.

Casa Regala a anuntat in perioada ce a urmat ca
regele se simte mai bine dupa tratament, insa el nu
a mai ajuns de atunci in Romania, nici macar la in-
mormantarea sotiei sale, regina Ana, care a murit
pe 1 august 2016.

De doua ori suveran al Romaniei, 50 de ani in exil
Regele Mihai nu a fost numai una dintre cele mai
importante personalitati istorice ale Romaniei, ci si
ale lumii de astazi.

Biografie: Regele Mihai, de doua ori suveran al
Romaniei, 50 de ani in exil si mesajul pentru
tara sa

Regele Mihai a avut doua domnii, in perioadele
1927-1930 si 1940-1947. Ajuns pe tron la 5 ani si 9
luni, regele a fost obligat sa abdice pe 30 decembrie
1947, intercaland domnia tatalui sau, Carol al II-
lea, care a abdicat dupa un deceniu pe tron.

Pe 23 august 1944, maresalul Ion Antonescu a fost
arestat, dupa o lovitura de stat si dupa intrarea
fortelor sovietice in Romania, iar pe 6 martie 1945,
regele Mihai a fost nevoit sa numeasca un guvern
la presiunile sovieticilor, care era dominat de Partidul
Comunist Roman. Prim-ministru a fost numit Petru
Groza.

Dupa ce a cunoscut-o pe viitoarea sa sotie, printesa
Ana de Bourbon-Parma, la nunta viitoarei regine
Elisabeta a II-a a Marii Britanii, in noiembrie 1947,
regele Mihai a fost obligat sa abdice luna urmatoare
si a trait in exil, la Versoix, in Elvetia.

Casatoria cu viitoarea regina Ana a Romaniei a
avut loc in luna iunie 1948, cei doi avand cinci fiice,
principesele Margareta, Elena, Irina, Sofia si Maria.

Cetatenia romana i-a fost retrasa pentru aproape
jumatate de secol, din 1948 pana in 1997, perioada
in care a trait in Elvetia si in Marea Britanie. Pentru
a-si intretine familia, regele a fost pilot de curse
comerciale.

Mergand pe repede inainte, mai mult de patru
decenii, ajungem la prima aniversare a executiei
sotilor Ceausescu. 

De Craciunul anului 1990, regele si membri ai
familiei regale au fost intorsi de politie din drumul
spre Manastirea Curtea de Arges, pe autostrada
Bucuresti - Pitesti, fiind nevoiti sa revina pe aeroport
si sa paraseasca tara, cu toate ca initial regele
primise o viza pentru 24 de ore.

In 1992, regele a revenit in tara, a mers la Manastirea
Putna si a fost primit cu foarte mare simpatie in Bu-
curesti. Cu ocazia Pastelui din acel an, se estimeaza
ca aproape un milion de oameni au iesit in strada
pentru a-l vedea pe monarh, insa acestuia i s-a
interzis apoi sa intre in Romania pana in 1997, la
un an dupa ce Ion Iliescu a pierdut puterea, in fata
lui Emil Constantinescu. Atunci, regele a primit din
nou cetatenia romana.

Si in 1994 regele Mihai a fost intors de pe aeroport,
cu cateva zile inainte de a implini 73 de ani,
neputand sa primeasca viza, iar in anul 1995 nu a
primit acceptul sa intre in tara, fiind invitat de Emil
Constantinescu la inmormantarea fostului lider
taranist Corneliu Coposu.

In anul 2001, are loc reconcilierea lui Ion Iliescu cu
regele Mihai, caruia presedintele de atunci i se
adreseaza cu "sire", iar familiei regale ii este retro-
cedata o parte din proprietati.

Un deceniu mai tarziu, au avut loc doua momente
de sentimente opuse pentru regele Mihai si familia
regala. Intai, pe 22 iunie 2011, presedintele Traian
Basescu si-a atras destule antipatii, dupa ce l-a
atacat pe regele Mihai, despre a carui abdicare a
spus ca a fost "un act de tradare nationala" si ca "a
fost sluga la rusi". Casa Regala a preferat sa nu
raspunda sefului statului.

Ulterior, Basescu n-a participat la discursul regelui
din Parlament, pe 25 octombrie din acelasi an, cu
ocazia implinirii de catre rege a varstei de 90 de ani.

"Nu putem avea viitor fara a ne respecta trecutul.
(...) Coroana regala nu este un simbol al trecutului,
ci o reprezentare a independentei si suveranitatii
noastre. (...)

Cinismul, interesul ingust si lasitatea nu trebuie sa
ne ocupe viata. Romania a mers mai departe prin
idealurile marilor oameni ai istoriei noastre servite
responsabil si generos. (...) Am servit natiunea
romana de-a lungul unei vieti lungi si pline de
evenimente, unele fericite si altele nefericite.

(...) Nu trebuie uitate si pamanturile luate. Este
dreptul lor sa decida daca doresc sa traiasca in
tara noastra. Juramantul meu a fost facut si continua
sa fie valabil pentru toti romanii, ei sunt toti parte a
natiunii noastre. Sta doar in puterea noastra sa
facem tara statornica, prospera si admirata in lume.
Nu vad Romania ca pe o mostenire, ci ca pe o tara
luata cu imprumut de la copiii nostri. Asa sa ne
ajute Dumnezeu!", a spus atunci regele Mihai.
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România intră în DOLIU
NAȚIONAL: Guvernul va

aproba TREI zile de doliu
național, după moartea

Regelui Mihai
Guvernul va aproba, în şedinţa de miercuri, o hotărâre
privind stabilirea a trei zile de doliu naţional pentru
decesul Regelui Mihai I, au declarat, pentru
AGERPRES, surse guvernamentale.
Conform surselor citate, cele trei zile de doliu naţional
urmează să fie stabilite marţi seară în urma unei
discuţii cu reprezentanţii Casei Regale.
Pe de altă parte, o şedinţă tehnică va avea loc marţi
după-amiază la Palatul Victoria pe tema funeraliilor
Regelui Mihai I.
Conform surselor citate, şedinţa este organizată la
nivelul Secretariatului General al Guvernului cu
responsabili din ministerele de resort.
Premierul Mihai Tudose a transmis un mesaj de
condoleanţe, în care arată că Regele Mihai I a fost
"un model de moralitate şi demnitate pentru români".
"Poporul român se desparte îndurerat de Regele
Mihai, un model de moralitate şi demnitate pentru
români, o personalitate care a marcat puternic istoria
României. Îi vom simţi mereu lipsa, cu atât mai mult
anul viitor, atunci când vom celebra Centenarul Marii
Uniri de la 1918, un moment cu o semnificaţie
deosebită pentru naţiunea noastră. Amintirea
Majestăţii Sale va rămâne mereu vie. Condoleanţe
Casei Regale a României, vă suntem alături şi vă
asigurăm de întregul nostru sprijin. Dumnezeu să-l
odihnească!", a scris Tudose pe Facebook.
Regele Mihai I, fostul suveran al României, a murit
marţi la vârsta de 96 de ani la reşedinţa din Elveţia, a
anunţat Casa Regală.
Miercuri va fi făcut public, în detaliu, programul
funeraliilor.

O imensă lovitură pentru
Familia Regală! Ce ar urma

să PIARDĂ aceasta, după
decesul Regelui Mihai

Marți, 5 decembrie 2017, Familia Regală a făcut
publică trecerea în neființă a Majestății Sale, Mihai I
al României. Avea 96 de ani. Și cum o nenorocire nu
vine niciodată singură, Casa Regală urmează să mai
primească o lovitură cumplită.

În anul 2015, revista Capital estima averea Regelui
Mihai la circa 60 de milioane de euro. După Revoluţie,
Mihai I şi-a recuperat o bună parte din proprietăţi. În
2001, Regele a reintrat în posesia Domeniului Regal
de la Săvârșin, județul Arad.
Câţiva ani mai târziu, acesta a primit înapoi şi Castelul
Peleş, împreună cu Pelișor și Foișor.
„Regele Carol I, când a ales Sinaia ca reşedinţă de
vară, a construit Peleşul şi Complexul de la Sinaia, a
făcut totul din banii lui. 
Această proprietate a fost proprietatea particulară a
Regelui Carol I, care s-a moştenit de la unul la altul, până
la mine. Eu personal am cumpărat o proprietate la
Săvârşin, în Transilvania, în timpul războiului, pentru că
am vrut să am şi eu un picior în Transilvania”, mărturisea
Regele Mihai I într-un interviu, conform România TV.
Mai mult, de-a lungul ultimilor ani, i-au fost înapoiate
20.000 de hectare de pădure, trei imobile și un teren în
București, un imobil și terenuri în Poiana Țapului, câteva
cabane și cantoane în zona Azuga-Predeal.
Totuși, reședința oficială a Familiei Regale, și anume
Palatul Elisabeta din București, nu este proprietatea
Regelui. Aceasta i-a fost pusă la dispoziție Regelui Mihai
pe perioada vieții. Astfel, conform legii, acum că Mihai I a
decedat, Palatul Elisabeta ar trebui să le revină autorităților
române.

Regina Margareta: 
A suferit mult. A simţit 

că nu se poate face nimic
Regele Mihai s-a stins din viaţă, marţi după-amiază.
TVR 1 a difuzat o înregistrare emoţionantă cu Regina
Margareta.

„Vorbea foarte des de suferinţa ţării noastre. A suferit
mult şi în exil. A simţit că nu se poate face nimic, că
el nu poate face nimic pentru ţara lui. A fost o mare
frustrare. Mi-a povestit multe”, a spus Regina
Margareta.
Întrebată care este cea mai dragă amintire, a oferit
următorul răspuns: „E dificil de spus pentru că nu este
o singură amintire, sunt mai multe. Când m-a învăţat
cum să conduc maşina, când m-a dus la şcoală. Tot
felul de amintiri. Sunt foarte multe. Nu am trei ore să
vă povestesc”.
„Am cules un buchet de flori o dată din grădină şi am
spus: o să-i dau acest buchet pentru că e mereu trist.
Şi am întrebat-o pe mama: de ce e mereu trist? Şi ea
mi-a spus pentru că a pierdut o ţară", a povestit
Regina Margareta.
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PE SCURT,PE SCURT,
ULTIMELE ȘTIRIULTIMELE ȘTIRI

adunate şi prelucrate

de Vasile Bădăluţă

* Regele Mihai a decedat în 5 decembrie a.c. Dumnezeu
să-l odihnească în pace!

* Tot în această toamnă tristă, ne-a părăsit și marea
actriță a neamului românesc, Stela Popescu. În zecile
de turnee din America și Canada, cu artiști din Româ-
nia, Stela Popescu a lăsat în inima noastră cele mai
frumoase momente de simțire românească. Dum-
nezeu s-o ierte!

* O avalanșă din  Munții Căliman, pe vârful Petrosu,
locul Gura Haitei, a înghițit doi salvamontiști care
puseseră steagul tricolor pe vârful muntelui. Unul din-
tre ei a decedat.

*  În 2060, s-ar putea să mai rămână doar 12,5 milioane
de români în țară. Cauza? Lipsa de locuri de muncă
și plecarea în străinătate.

* Un tânăr, (Răzvan Mircea) din Satu Mare, și-a ucis
părinții și bunica, în urma unei certe violente privind
vânzarea unui imobil.

* Doar după 4 zile de la decesul Stelei Popescu, o altă
apreciată artistă, Cristina Stamate, a încetat din viață
în acest sfârșit de toamnă.

* La parada de Ziua Națională de la 1 Decembrie, Ion
Iliescu a lipsit pentru prima oară de după 1990. Soția
lui, Nina, a declarat că soțul ei are ”probleme minore”
de sănătate.

* Recent, Camera Deputaților a adoptat  (cu 279 voturi
”pentru” și  4 abțineri) declararea și ridicarea la nivel de
sărbătoare națională a zilei de 18 decembrie ca Ziua
Minorităților Naționale din România; de asemenea, pe
25 vom sărbători Ziua Eroilor, pe 2 septembrie vom
sărbători Ziua NATO. Și uite-așa, noi tot sărbătorim...

*  18 școli din Alba Iulia vor fi dotate cu cataloage elec-
tronice. 700 de profesori vor primi tablete perfor-
mante. Părinții și elevii vor avea acces online la
informațiile școlare, cu dispozitive proprii.

* Doi elevi din Suceava (Andrei, 18 ani și Ciprian, 16
ani) au inventat pantofi inteligenți care au lanternă,
aer condiționat și masaj.

* Iulian Rusu (24 ani), masterand din Cluj, a creat un
nou tip de pâine care este făcută din făină de cânepă
și care are multe beneficii pentru sănătate. Alimentul
a obținut medalia de aur la un salon internațional de
inventică din Italia.

* Recent, în doar patru ore, peste 150 de permise de
conducere au fost anulate și tot atâtea amenzi au fost
date șoferilor care au fost găsiți cu grad înalt de alcool
consumat.

* Există un nou tip de înșelătorie telefonică. Dacă vă
sună cineva necunoscut dintr-o țară, nu răspundeți
căci, altfel, vi se poate încărca factura la telefon cu 40
- 60 de euro pe minut.

* Polonia s-a decis și a anunțat că își va proclama au-
tonomia față de Bruxelles, deși i s-a atras atenția de
câteva ori să nu facă asta.

* România contribuie cu 100.000 de dolari la
reconstrucția localităților din Insulele Caraibe, afectate
de uraganele Irma și Maria.

* Pedofilul american Doug Stephener (din Texas), con-
damnat la moarte pentru uciderea mai multor copii și
pentru canibalism, și-a exprimat ultima dorință  înainte
de execuție: să mănânce un băiat de 8 ani. Evident
că nu i s-a îndeplinit dorința.

* Statul român ignoră puterea financiară a românilor din
diaspora. Față de anul 2015, românii au trimis în țară,
în 2016, cu 400 de milioane de euro mai mult. Chiar
și așa, sumele sunt de două ori mai mici față de cele
de acum 10 ani, înainte să înceapă criza.

* Președintele Iohannis a cerut din nou demisia per-
soanelor cu probleme penale care dețin funcții impor-
tante: ”Trebuie să demisioneze. E neplăcut să fii
întrebat cum e posibil ca numărul 2 și numărul 3 din
stat sunt cercetați penal”.

* În maternitatea de la Spitalul ”Cuza-vodă” din Iași, doi
bebeluși au fost uciși de o bacterie contactată în spi-
tal. Numărul îmbolnăvirilor crește.

*O femeie din București a fost înjunghiată pe stradă de
concubinul ei gelos. Atacatorul a fost prins și legat cu
sârmă de un polițist aflat în timpul liber. Polițistul a fost
declarat erou.

* Preotul paroh Vasile Miron din satul Stanca (jud. Iași)
are un  salariu de doar 800 lei pe lună, din care 300 de
lei îi folosește pentru ajutorarea copiilor săraci din sat.

* Uniunea Europeană încearcă să limiteze căsătoriile și
relațiile sexuale neprotejate ale minorilor, situații
frecvente în țările în curs de dezvoltare și care rezultă
în număr mult prea mare de nașteri.  Există un plan
al UE de ajutorare socială pentru familiile din anumite
zone ale lumii, printre care și state din Europa și
Africa.

* Guvernul a adoptat majorarea, cu 17 lei, a
indemnizației pentru creșterea copilului. Păi asta e
creștere semnificativă?

*  Într-o maternitate din  România, unei femei care
năștea i s-a spus de către doctor: ”Nu te mai screme
și nu mai scoate sunete. Așa vă trebuie dacă faceți
copii pe bandă rulantă!”

* Doina Cepalis, proprietara firmei Te-Rox din Pașcani,
crește, împreună cu fiica ei, 30 de copii săraci pe care,
zice ea, îi pregătește pentru o viață de succes.

* O clădire din Germania, lângă Dortmund, în care
locuiau zeci de români, a fost incendiată. Potrivit pre-
sei germane, focul a fost pus intenționat. Zeci de per-
soane sunt în stare gravă.

* Ilie Năstase, îmbrăcat în uniforma de general, a venit
la parada de 1 Decembrie de la Arcul de Triumf, dar
a fost dat afară din zona oficială pentru că nu fusese
invitat acolo.

* O bătrână a fost condamnată la 4 ani de închisoare
pentru că a dat mită o găină și 1.000 de lei. Păi atunci
câți ani, câți zeci de ani merită cei care dau și care
primesc șpagă de milioane de euro?

* De Ziua Națională, mii de persoane s-au adunat în fața
clădirii Guvernului și au protestat pentru situația
dezastruoasă din țară.

* Spre deosebire de atitudinea inadmisibilă a UDMR-
ului referitoare la Unirea de la 1 Decembrie 1918, un
maghiar a pedalat peste 170 de kilometri din dragoste
pentru România. El a spus: Contează omenia, nu
etnia!”

* Și în centrul Capitalei s-au aprins luminițele de
sărbători. Au fost instalate 3 milioane de lumini. În total
sunt peste 33 kilometri de luminițe de Crăciun, puse
în 59 de locuri din București.

* Experții atrag atenția asupra riscului de îmbolnăviri de
la brazii de Crăciun. Brazii pot produce alergii respi-
ratorii, iritații oculare și pot găzdui mucegai care se
multiplică la căldură, plus că înmagazinează mult praf.

* O femeie(Kimberley H., 37 ani) din Scoția a ținut în
casă, timp de 8 luni, cadavrul copilașului ei în vârstă
de 15 luni. În toată această perioadă femeia a încasat
undemnizația pentru creșterea copilului. Ea a fost
decoperită, acuzată de crimă și închisă.

* Comuna Dânjeni (jud. Botoșani) este localitatea cu cei
mai leneși oameni din România. Aici, în fiecare zi se
sărbătorește ”statul degeaba”. Primarul îi roagă pe
oameni să muncească, le caută locuri de muncă, dar
ei preferă să stea în cârciumi cheltuind ajutoarele so-
ciale.

* Când e vorba de stabilirea unei luni pentru o nouă se-
siune de bacalaureat, ministrul Liviu Pop este
foarte...precis, spunând că noua sesiune trebuie
organizată ”undeva în decembrie, poate în februarie”.
Da, e foarte clar și precis...

LA ORA DE UMOR
Ardeleanul Ion e pe patul de moarte și își întreabă soția:

- Apăi tu, Mărie, că amu` mor, zî-mi tu mie, tu m-ai
înșelat pe mine ori ba?
-  Apăi, mă Ioane, io  ț`-aș zîce, da` dacă nu mori?

*  *  *
Un moldovean își îngroapă soacra lângă drum. Pe placa

funerară scrie:
”Sub această cruce grea
Zace scumpa soacră-mea.
Călătorii mei iubiți,
Mai încet, să n-o treziți!”

*  *  *
- De ce fac oltenii casele rotunde?
- Ca să nu-i bârfească lumea pe la colțuri.

VORBE ÎNȚELEPTE
ale academicianului Grigore Moisil
”Legile țării nu interzic nimănui să fie prost.”

*  *  *
”Scaunele prezidențiale sunt periculoase

pen tru că au un microb care se urcă la cap.”
*  *  *

”Greu nu e să ai dreptate, greu e să convingi
pe alții că ai dreptate.”

*  *  *
”Nu e de părerea ta cel care te aprobă, ci acela care

te imită.”
*  *  *

”Un pesimist este un optimist bine informat.”



6 ll 6 decembrie, 2017 Romanian Journal • New York

ULTIMUL DISCURS

Regele Mihai: Interesul îngust
şi laşitatea nu trebuie 

să ne ocupe viaţa
Regele Mihai a sustinut, marti 25 octombrie 2011, in
Parlamentului Romaniei, un discurs ce poate fi socotit
istoric - a fost primul adresat Legislativului dupa 64
de ani.

Invitatia a venit la initiativa deputatilor PNL, sustinuti
de PSD. Initial, cei de la PDL s-au opus, dar au
acceptat, in cele din urma, la initiativa lui Theodor
Paleologu, astfel incat ei s-au abtinut sau chiar au
votat pentru.

- Fostul premier Calin Popescu Tariceanu a declarat
in fata jurnalistilor prezenti ca ar fi primul care ar
sustine revenirea Romaniei la monarhie "daca
romanii ar considera ca este o optiune", pentru ca
in aceasta situatie Romania ar functiona la fel ca
celelalte state in care Casa Regala este in frunte,
fara sa fie insa "un factor perturbator".

- Regele a fost inconjurat pe holurile Parlamentului
de numerosi invitati si jurnalisti.

- Calin Popescu Tariceanu i-a oferit drept cadou un
tablou reprezentand Palatul Parlamentului.

- Regele Mihai a dezvelit bustul lui Carol I pe care l-a
daruit Parlamentului si a semnat in cartea de onoare
a Camerei Deputatilor.

- La ora 10.36, Mircea Geoana a declarat inchisa
sedinta Parlamentului. "Ii uram inca o data 'La
multi ani!' Majestatii sale", a spus acesta.

- Valeriu Zgonea i-a oferit regelui un cadou din partea
Camerei Deputatilor: distinctia colanul Camerei
Deputatilor.

- Mircea Geoana i-a multumit regelui pentru "acest
discurs memorabil".

- Regele este aplaudat de toti cei prezenti.

Discursul regelui
- Nu vad Romania ca pe o mostenire, ci ca pe o tara

luata cu imprumut de la copiii nostri. Asa sa ne
ajute Dumnezeu!

- Nu trebuie uitate si pamanturile luate. Este dreptul
lor sa decida daca doresc sa traiasca in tara
noastra. Juramantul meu a fost facut si continua
sa fie valabil pentru toti romanii, ei sunt toti parte a
natiunii noastre. Sta doar in puterea noastra sa
facem tara statornica, prospera si admirata in lume.

- Romania are nevoie de carmuitori respectati si pri-
ceputi.

- Am servit natiunea romana de-a lungul unei vieti
lungi si pline de evenimente, unele fericite si altele
nefericite.

- Se cuvine sa rezistam prezentului si sa ne pregatim
viitorul. Sa continuam efortul de a redeveni demni
si respectati.

- A sosit momentul, dupa 20 de ani, sa avem un par-
lament rupt complet si definitiv de naravurile
trecutului. Demagogia, agatarea de putere si bunul
plac nu au ce cauta in institutiile publice.

- Cinismul, interesul ingust si lasitatea nu trebuie sa
ne ocupe viata. Romania a mers mai departe prin
idealurile marilor oameni ai istoriei noastre servite
responsabil si generos.

- Simtul datoriei, iubirea de tara si competenta sunt
principalele valori ale democratiei.

- Coroana regala nu este un simbol al trecutului, ci o
reprezentare a independentei si suveranitatii noas-
tre.

- Alaturi de familia mea voi sluji in continuare interesele
nationale ale Romaniei.

- Romania are nevoie de infrastructura, agricultura
nu este un domeniu al trecutului istoric, ci al
viitorului. Scoala este o piatra de temelie.

- Sunt mahnit ca, dupa doua decenii de democratie,
oamenii batrani si cei bolnavi sunt nevoiti sa treaca
prin situatii injositoare.

- Tinerii, militarii, diplomatii si functionarii publici
incearca sa isi faca datoria, desi sunt puternic
afectati de lipsa banilor. Isi fac datoria fata de tara
institutii precum BNR, desi vremurile de astazi nu
au respectul cuvenit fata de valori.

- Romania a evoluat mult in ultimele doua decenii.
Drumul nostru ireversibil catre UE si NATO nu ar fi
fost posibil fara actiunea intru libertate si democratie
a legislativului romanesc dupa 1989. Dar politica e
o sabie cu doua taisuri, ea garanteaza democratia
si libertatile, daca e practicata in respectul legii si
al institutiilor, dar poate aduce prejudicii cetateanului,
daca e aplicata in dispretul legii si nesocotind rolul
primordial al institutiilor statului.

- Nu putem avea viitor fara a ne respecta trecutul.
- Am primit cu bucurie si cu speranta invitatia reprezen-

tantilor legitimi ai poporului. Prima noastra datorie
este sa ne amintim de toti cei care au murit pentru
independenta noastra, in toate razboaiele pe care
a trebuit sa le ducem si in timpul evenimentelor din
decembrie.

- Sedinta speciala de plen a fost deschisa de presed-
intele Senatului, Mircea Geoana. "Prezenta Majestatii
Sale in Parlament este o forma de impacare cu
istoria si o platforma de consens pe care cetatenii
o saluta", a spus acesta, adaugand ca "perioada
comunista este perfect inchisa".

- Regele este intampinat de parlamentari cu aplauze.
Se intoneaza imnul Romaniei.

- Inainte de a intra in sala, regele Mihai a fost salutat
de presedintele fondator al PNL, Radu Campeanu.

- La ora 10.03, regele a intrat in sala de plen insotit
de Mircea Geoana, in calitate de reprezentant al
Senatului si Valeriu Zgonea, in calitate de reprezentant
al Camerei Deputatilor. Din suita regelui fac parte
principesa Margareta si principele Radu.

- Printre invitatii prezenti mai pot fi zariti presedintele
Academiei Romane, Ionel Haiduc, Petre Roman,
Sorin Oprescu, Nicolae Vacaroiu, Catalin Predoiu,
Emil Constantinescu si Ion Iliescu. Dintre democ-
rat-liberali se remarca Teodor Paleologu, iar de la
UDMR Marko Bela.

- La ora 9.32, regele Mihai a pasit pe covorul rosu de
la intrarea in Parlament, fiind intampinat de Mircea
Geoana si deputatul Valeriu Zgonea. Dupa cateva
minute, la ceremonie au sosit si liderii PSD Victor
Ponta si Adrian Nastase.

- Dintre oficialii romani de rang inalt, primul venit la
ceremonie a fost presedintele Senatului, Mircea
Geoana, care a sosit la Palatul Parlamentului la
ora 9.27, inainte de sosirea regelui.

- La Palatul Parlamentului au inceput sa soseasca
invitatii. Printre primii sositi este ambasadorul SUA,
Marc Gitenstein.

- La ora 9.00 regele Mihai, insotit de fiica sa Margareta,
a plecat catre Palatul Parlamentului.

Luni seara, regele Mihai a mers la Parlament sa
vada sala de plen in care va vorbi. Discursul va fi
urmat de o ceremonie de dezvelire a unui bust al lui
Carol I, donat de Regele Mihai, acesta urmand sa fie
amplasat pe holul principal al Palatului Parlamentu-
lui.

Traian Basescu si Emil Boc - marii absenti de la dis-
cursul regelui

La eveniment nu vor participa insa presedintele Traian
Basescu si nici premierul Emil Boc. Seful statului a
spus ca nici macar nu va da vreun mesaj referitor la
discursul fostului suveran.

"Un mesaj care sa spuna ce?", a intrebat retoric, luni
seara, seful statului cand a fost intrebat pe acest
subiect.

La ora 10.00, ora la care regele Mihai va tine discursul,
Traian Basescu va pleca spre Bruxelles pentru o
intalnire cu presedintele CE, Jose Manuel Barroso.
De altfel, seful statului a declarat ca pentru el singurul
eveniment important de marti este intalnirea cu
Barosso.
Pe 22 iunie, Traian Basescu l-a atacat dur pe fostul
suveran, spunand ca abdicarea sa a fost "un act de
tradare nationala" si ca acesta a fost "sluga la rusi".
Nici Patriarhul Daniel nu va merge in Parlament, desi
a fost invitat. El a spus ca este ocupat cu evenimentele
dedicate sarbatorii Cuviosului Dimitrie cel Nou,
ocrotitorul Bucurestilor, si sedinta Sfantului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Romane, care impun participarea
sa.
Si presedintele Camerei Deputatilor, Roberta Anastase,
va absenta, fiind plecata in Georgia.
Sedinta Parlamentului in care regele Mihai va rosti
un discurs va fi prezidata de presedintele Senatului,
Mircea Geoana.
Regele Mihai a fost suveran al Romaniei intre 20
iulie 1927 si 8 iunie 1930, dar si intre 6 septembrie
1940 - 30 decembrie 1947.
Ultimul discurs, si singurul de altfel, al regelui Mihai
in Parlamentul Romaniei a fost tinut la 1 Decembrie
1946 cu prilejul inaugurarii noului parlament unicameral
de catre premierul Petru Groza, parlament constituit
in urma celebrelor "alegeri din noiembrie".
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REACŢII DUPĂ MOARTEA REGELUI MIHAI

Ion Iliescu
Fostul preşedinte Ion Ili-
escu, şeful statului care
i-a interzis Regelui Mihai
intrarea în ţară după
1989, reacţionează la
vestea morţii fostului su-
veran. Iliescu afirmă că,
deşi relaţia cu Regele
nu a fost una simplă,

au reuşit să colaboreze în interesul României.
"Am aflat cu tristețe vestea încetării din viață a fostului suveran al
României, Mihai I. Viața sa, într-un secol agitat, plin de violențe și
de schimbări dramatice, nu a fost nici simplă, nici ușoară. Și-a
făcut datoria cu onoare, a luat decizii determinante pentru viitorul
țării, în condiții dintre cele mai dificile.
A dovedit un exemplar patriotism în anii grei ai exilului. Revenit în
țară, după schimbările din decembrie 1989, a trecut peste
dezamăgiri și momente dificile și a devenit avocatul României în
efortul ei de integrare europeană și euroatlantică. A fost un
exemplu de responsabilitate politică și civică.
În august 2004, în cadrul manifestărilor dedicate evenimentelor
dramatice de la 23 august 1944, la care a participat şi Regele
Mihai, spuneam: „Dacă vom judeca fără patimă şi cu obiectivitate
faptele istorice, dacă nu vom mai folosi istoria ca instrument al
luptei politice, vom putea cădea de acord asupra adevăratei
semnificaţii a evenimentului de la 23 august 1944: aceea de act
de salvare naţională. Decizia curajoasă de la 23 august 1944, de
arestare a mareşalului Antonescu şi de întoarcere a armelor
împotriva Axei, alături de Naţiunile Unite, s-a impus ca urmare a
agravării situaţiei de pe front, fiind singura decizie posibilă, în
condiţiile date, pentru a asigura supravieţuirea Armatei Române
şi continuitatea statului român.”
Păstrez amintirea discuțiilor purtate în decursul timpului, după
1989, atât la Versoix cât și la București. Relația noastră nu a fost
simplă, în vremurile agitate ale începutului tranziției. Rațiunea și
sensul servirii interesului public, indiferent de poziția în care ne
aflam, au fost mai puternice, și, împreună, am reușit să transmitem
către partenerii noștri un mesaj puternic, de asumare a valorilor
comunității europene.
Prin dispariția Regelui Mihai se încheie poate cel mai zbuciumat
capitol al istoriei României moderne, o istorie complexă, deseori
dramatică, dar care a asigurat locul cuvenit al țării noastre în
Europa și în lumea contemporană.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!", scrie Iliescu pe blog.

Traian Băsescu
Fostul președinte al
României Traian
Băsescu a declarat pen-
tru Libertatea că tre-
cerea în neființă a
Regelui Mihai înseamnă
dispariția unui ”fost șef
de stat de vremuri grele”.
”A murit un fost șef de

stat. Din patru am rămas trei. A fost un șef de stat de vremuri
grele. Dumnezeu să-l ierte. Nu aș comenta și altceva, nu sunt
pregătit”, a spus Traian Băsescu, întrebat ce sentimente îl încearcă
la decesul fostului suveran român.

Adrian Năstase
Aflat într-o vizită la
Shaghai, fostul premier
Adrian Năstase a scris,
pe blogul personal, un
mesaj de condoleanţe
după auzul veştii că
Regele Mihai I a trecut
la cele veşnice. Fostul
lider social-democrat a

vorbit şi despre întâlnirile pe care le-a avut cu Majestatea Sa pe
vremea când a fost şef al Guvernului. "Una din amintirile mele
cele mai dragi este insa momentul in care, in 2003, a urcat pe
scena Operei romane pentru a-mi inmana titlul de „Om al anului”,
scrie Adrian Năstase.
"Voiam sa scriu in continuare despre dezbaterile de la Shanghai
cand am aflat despre moartea Regelui Mihai. Cu moartea sa, se
incheie (sau incepe) o legenda. O figura emblematica a destinului
romanesc timp de un secol, cu dictaturi, cu razboi, cu camarila,
cu legionari, cu sovietici, cu comunisti, cu o familie complicata.
Spectator, multe decenii, din Elvetia,  dar implicat de altii, inevitabil,
in jocuri politice.
L-am cunoscut, mai intai, indirect, prin tatal meu, care, si el, a
invatat la Liceul militar de la Manastirea Dealu si care imi vorbea
despre un personaj retras si timid. Cu ocazia primei vizite pe care
a efectuat-o in Romania, m-am ocupat, ca ministru de externe,
de stabilirea masurilor organizatorice necesare, stabilind legatura
cu Ministerul de Interne.

Imi vin in minte insa, mai ales, contactele pe care le-am avut in
perioada in care am condus guvernul. Nu pot uita naturaletea cu
care a acceptat sa ajute eforturile derulate pentru intrarea in
NATO si derularea negocierilor cu UE. In acest sens, a acceptat
sa ajute la promovarea  intereselor romanesti pe langa familiile
regale din monarhiile europene. Nu pot sa uit nici faptul ca la
initiativa mea de a repatria osemintele regelui Carol al II-lea, tatal
sau, pentru care avea -pe buna dreptate – o aversiune personala,
a acceptat acest demers, intelegand ca si acea perioada (cu
bune si cu rele) face parte din istoria Romaniei. Asa cum nu voi
uita discursul sau din Parlamentul Romaniei, la implinirea varstei
de 90 de ani si mai ales ultima fraza pe care a rostit-o atunci.

Klaus Iohannis
Preşedintele Klaus Io-
hannis a transmis, la fi-
nalul întâlnirii cu am-
basadorii statelor mem-
bre UE, primul mesaj
oficial la decesul Regelui
Mihai I. Şeful statului a
mărturisit trecerea în
nefiinţă a Majestăţii Sale

este o zi tristă pentru întreaga ţară şi a anunţat că ţara noastră va
institui zile de doliu naţional în memoria sa.
"Astăzi este o zi tristă pentru România şi pentru români. A trecut
în nefiinţă Regelre Mihai. Dumnezeeu să îl ierte. A fost una dintre
cele mai mari personalităţi a României şi a scris, cu litere mari,
istoria României. Este o mare pierdere pentru România, pentru
români. Condoleanţe tuturor membrilor Casei Regale. România
va organiza toate ceremoniile aşa cum se cuvine şi, cu siguranţă,
vom avea şi zile de doliu naţional. Am avut chiar acum câteva
minute o întâlnire cu ambasadorii statelor membre UE şi am ţinut
ca împreună cu ei să avem un moment de reculegere în amintirea
celui care a fost Regele Mihai.", a declarat Klaus Iohannis.

Liviu Dragnea
Preşedintele PSD, Liviu
Dragnea, a transmis un
mesaj cutremurător
după auzul veştii că
Regele Mihai I a dece-
dat. "Golul pe care îl
lasă în urmă este
imens.", susţine liderul
Camerei Deputaţilor.

"Sunt profund întristat de vestea morții Regelui Mihai! 
Lunga sa suferință nu a putut atenua șocul acestei vești. Aceasta
este dovada cea mai palpabilă a prezenței Regelui Mihai în
sufletele noastre, a importanței sale pentru noi, românii. Golul pe
care îl lasă în urmă este imens. Imensă este însă și contribuția
Regelui în Cel De-al Doilea Război Mondial și în salvgardarea
destinului românesc. 
Regele Mihai a luptat pentru o Românie întreagă, democratică și
europeană, care-și respectă propria tradiție și propriile valori
naționale. Testamentul său politic este limpede și nu avem decât
să-l urmăm toți, indiferent de convingerile politice!
Dumnezeu să-l odihnească!", a scris Liviu Dragnea pe Face-
book.

Călin Popescu Tăriceanu
Şeful Senatului, Călin
Popescu Tăriceanu, a
transmis un mesaj
emoţionant pe Face-
book după vestea potriv-
it căreia Majestatea Sa,
Regele Mihai I, s-a stins
din viaţă. Liderul ALDE
susţine că Regele Mihai

va rămâne un simbol pentru români şi transmite condoleanţe
Familiei Regale.
"Cu profund regret și durere în suflet am aflat de dispariția dintre
noi a Majestății Sale Regele Mihai I. Ziua de astăzi este una tristă
pentru poporul român.
Am avut onoarea să îl cunosc pe Majestatea Sa Regele Mihai și
să-i simt căldura, grija și dragostea pentru țara și poporul român.
Majestatea Sa a arătat în perioada domniei sale, în vremuri
deosebit de grele, ce înseamnă să reprezinți țara cu demnitate și
curaj.
A fost respectat în țară și în lume pentru modul în care s-a
dedicat slujirii poporului său în spiritul apărării libertății și valorilor
democratice.
Regele Mihai rămâne un simbol al patriotismului, al dragostei față
de țară și popor. Îi vom păstra vie amintirea și îi vom simți lipsa. În
aceste momente grele, gândurile mele se îndreaptă către Familia
Regală, căreia îi transmit sincere condoleanțe.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!", a scris Călin Popescu
Tăriceanu.

Emil Constantinescu
"Majestatea Sa Regele
Mihai ne-a părăsit aşa
cum a trăit, demn şi
împăcat cu istoria şi cu
sine însuşi, la capătul
unui destin marcat de
două conflagraţii mon-
diale, apariţia şi dispariţia
fascismului şi comunis-

mului, şi care i-a permis să se implice cu loialitate, credinţă şi iubire
la repunerea ţării noastre în marea familie europeană. Fidel
principiului „adevăr şi cinste”, a fost în ultima parte a vieţii sale un
participant activ la reclădirea respectului pentru istoria şi tradiţiile
noastre, la restaurarea demnităţii naţionale. Respectând principiile
monarhiei constituţionale, şi-a dedicat viaţa slujirii intereselor
superioare ale naţiunii române. Nu s-a lăsat antrenat în polemici şi
a păstrat permanent eleganţa şi cumpătarea discursului politic
superior", afirmă fostul preşedinte Emil Constantinescu.

Fostul principe Nicolae
Fostul principe Nicolae,
nepotul Regelui Mihai
I, susţine, prin vocea
avocatului său, că este
stupefiat de faptul că
niciun membru al Fam-
iliei Regale nu l-a
anunţat de decesul
bunicului său. Mai mult

decât atât, potrivit lui Radu Enache, Nicolae Medforth-Mills va
veni cât de curând în România, pentru a participa la funeralii.
"Acum 10 minute am vorbit cu Nicolae. El nu a fost anunţat de
nimeni că bunicul lui a decedat. A aflat de la mine. Prima reacţie..a
rămas stupefiat că nu a fost anunţat de nimeni din familia regală:
de mama lui, de Principesa Margareta. Va participa sigur la
funeraliile bunicului său, chiar dacă nu va fi primit alături de
familie, el va fi prezent alături de bunicul său.", a declarat avocatul
Radu Enache, într-o intervenţie prin telefon la România TV.

Ce titluri au folosit marile
agenții de știri pentru moartea

Regelui Mihai
Fostul rege Mihai de
România, unul dintre ul-
timii supravieţuitori în
rândul şefilor de stat al
celui de-al Doilea Război
Mondial, a murit marţi
la vârsta de 96 de ani
în Elveţia, unde îşi avea
reşedinţa, scriu princi-

palele agenţii de presă, AFP, AP, Reuters, materiale preluate de
presa din întreaga lume, scrie news.ro.
Mihai I, care suferea de un cancer şi de leucemie, s-a retras în
martie 2016 din viaţa publică, în favoarea fiicei sale mai mari
Margareta.  Casa Regală a anunţat într-un comunicat că Mihai a
murit marţi la prânz la reşedinţa sa de la Aubonne, în Elveţia,
precizează THE ASSCOCIATED PRESS.
Născut la 25 octombrie 1921 la Sinaia, la 120 de kilometri nord
de Bucureşti, el a domnit în două rânduri, între 1927 şi 1930 şi
din 1940 până în 1947. În august 1944, pe când România era
aliata Germaniei naziste, el a reuşit să pună să fie arestat
mareşalul Ion Antonescu, care a instaurat o dictatură, şi a trecut
ţara de partea Aliaţilor. Trei ani mai târziu, el a fost nevoit să
abdice şi să plece în exil de noua putere comunistă.
Într-un interviu acordat BBC în 2011, fostul monarh, un văr al
reginei Elizabeth a II-a, a vorbit despre şantajul la care a fost
supus de către comunişti.
”Dacă nu semnezi asta acum, va trebui să împuşcăm sau să
omorâm 1.000 de oameni care sunt deja la închsoare”, spunea el.
Refugiat în Marea Britanie, iar apoi în Elveţia, fostul monarh a
sperat mult timp să se poată întoarce pe tron.
La căderea lui Nicolae Ceauşescu, la sfârşitul lui 1989, el a
încercat în mai multe rânduri să revină să se stabilească în ţara
sa natală, însă s-a lovit de refuzul noului preşedinte Ion Iliescu,
un fost oficial comunist de rang înalt.
Revenit în graţie în ochii puterii social-democrate, el s-a instalat
în 2002 la Bucureşti, unde a dus o viaţă discretă. El s-a întors în
Elveţia în 2016, pentru a fi îngrijit de cancer.
Fostul rege a fost operat de leucemie şi cancer, adaugă REUTERS.
Regele era grav bolav de peste un an şi jumătate, scrie RFE/RL.
El a fost operat de cancer şi leucemie la o clinică în Lausanne, iar
starea i s-a înrăutăţit de la 6 noiembrie.
Un descendent al dinastiei Hohenzollern-Sigmarignen, stră-
strănepot al reginei Victoria a Regatului Unit, el s-a căsătorit cu
Anne de Bourbon-Parme, moartă în august 2016. Cuplul a avut
cinci fete.
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Topul orașelor din România
unde se trăiește cel mai rău

Un cunoscut site de imobiliare a realizat un studiu privind cele
mai avantajoase, respectiv cele mai dezavantajoase orașe din
România din punctul de vedere al costului vieții. 

Oraşele desemnate ca fiind cele mai dezavantajoase din punct
de vedere al costului vieţii sunt Reşiţa, Alexandria, Vaslui,
Focşani, Piatra-Neamţ, Satu-Mare, Tulcea, Călăraşi, Botoşani
şi Brăila, potrivit unui studiu realizat de site-ul unei cunoscute
platforme imobiliare. La polul opus, Braşov a fost desemnat ca
fiind centrul urban cu cel mai avantajos cost al vieţii din România,
urmat de oraşele Cluj-Napoca, Oradea, Sibiu, Piteşti, Timişoara,
Târgu Mureş, Craiova, Bucureşti şi Iaşi. La nivel de regiuni
istorice, Transilvania este considerată zona cu cel mai avantajos
cost al vieţii, fiind urmată de Bucureşti şi Ilfov, Oltenia şi Banat.

Un gigant american
‘atacă’ DACIA: Automobilul

asamblat chiar în România,
gata să detroneze noul Duster

Compania americană atacă piața românească cu un au-
tomobil asamblat chiar în România. După de Dacia a
lansat noul model Duster la un preţ cuprins între 12.350 şi
18.750 de euro cu TVA, compania Ford a lansat prin sub-
sidiara din România noul EcoSport, SUV-ul de clasă mică
asamblat la Craiova, unde se află sediul Ford România.

Marea surpriză se referă, în principal, la prețul acestuia.
Deși noul Duster este cu 30 de cm mai lung, Ford vine cu
un preţ pentru care la Duster primeşti versiunea Comfort,
cu motor aspirat de 1,6 litri şi 115 CP, aer condiţionat
manual, radio-CD, cruise control şi geamuri electrice
faţă/spate, printre altele.
Compania americană atacă piața românească cu un au-
tomobil asamblat chiar în România. După de Dacia a
lansat noul model Duster la un preţ cuprins între 12.350 şi
18.750 de euro cu TVA, compania Ford a lansat prin sub-
sidiara din România noul EcoSport, SUV-ul de clasă mică
asamblat la Craiova, unde se află sediul Ford România.
Marea surpriză se referă, în principal, la prețul acestuia.

Deși noul Duster este cu 30 de cm mai lung, Ford vine cu
un preţ pentru care la Duster primeşti versiunea Comfort,
cu motor aspirat de 1,6 litri şi 115 CP, aer condiţionat
manual, radio-CD, cruise control şi geamuri electrice
faţă/spate, printre altele.

România, al cincilea producător
de cereale din Uniunea

Euroepană, în 2016
Statele membre ale Uniunii Europene au produs în anul 2016 o
cantitate de 301,8 milioane de tone de cereale (inclusiv orez),
21,76 milioane de tone provenind din România, care a fost
depăşită de Franţa, cu 54,2 milioane de tone de cereale,
Germania, cu 45,4 milioane de tone, Polonia, cu 29,8 milioane
de tone, Spania, cu 24,1 milioane de tone, şi Marea Britanie, cu
21,9 milioane de tone, arată datele publicate joi de Eurostat.
Potrivit acestor date, România a devansat în 2016 Italia, care a
avut o producţie de cereale de 18,2 milioane de tone, şi Ungaria,
cu 16,6 milioane de tone. Producţia de cereale a UE a scăzut
anul trecut cu 4,3% comparativ cu cea consemnată în 2015, de
315,2 milioane de tone.
Chiar dacă Franţa a rămas lider în UE, producţia sa de cereale
a coborât cu 25,4% comparativ cu 2015. Această tendinţă de
scădere a producţiei de cereale s-a înregistrat în majoritatea
statelor membre. Cele mai mari scăderi procentuale s-au
înregistrat în Cipru (minus 88,2%), Estonia (minus 39,2%),
Belgia (minus 28,9%) şi Franţa (minus 25,4%).

În schimb, România face parte dintre cele câteva state membre
UE în care producţia de cereale a crescut în 2016, comparativ
cu 2015, de la 19,33 milioane de tone până la 21,76 milioane
de tone.
Eurostat subliniază că producţia de cereale este puternic
influenţată de condiţiile meteo, iar 2016 pare să fi fost un an
mai favorabil pentru statele membre din Europa Centrală şi din
sudul Europei şi mai puţin favorabil pentru statele din zona
nordică a continentului. De ademenea, tot potrivit Eurostat,
România a fost a opta putere agricolă a UE în 2016, cu 15,4
miliarde de euro sau 4% din totalul UE.

Unul dintre cele mai iubite
branduri românești va fi vândut

Antreprenorul Damian Mereu,
care deţine producătorul de
biscuiţi Croco din Oneşti (jud.
Bacău), a scos businessul
la vânzare, conform surselor
ZF. Compania este evaluată
de piaţă între 80 şi 100 de
mi lioane de euro, iar la uşa
antreprenorului au bătut in-
vestitori financiari şi strategici.
Contactat de ZF, Damian
Mereu a negat informaţiile.
De proces se ocupă, conform
datelor ZF, compania de audit
şi consultanţă KPMG.

Damian Mereu spunea anterior pentru ZF că a primit de-a
lungul timpului oferte de vânzare, dar că prioritatea lui este de a
finaliza investiţiile pe care le are în derulare.
De altfel, Croco are în derulare un proiect de 14 milioane de
euro în extinderea producţiei de biscuiţi. Odată cu acest proiect
compania va angaja 400 de oameni şi va ajunge astfel la 650
de angajaţi. Damian Mereu a pus bazele businessul din producţie
în urmă cu mai bine de două decenii, după ce anterior avea
câteva magazine de dimensiuni mici. El a pornit afacerea Croco
cu 20.000 de dolari, bani cu care a achiziţionat o linie de
producţie unde a început să realizeze sticksuri. Anul trecut,
compania a terminat cu afaceri de circa 30 mil. euro.

Bugetul 2018 aprobat:
sprijin pentru tineri, creștere

economică, securitate
Pentru anul viitor, deputații au aprobat fonduri mai mari
pentru tinerii șomeri, precum și finanțare suplimentară
pentru IMM-uri, programe de cercetare și Erasmus.
Cifrele agreate în discuțiile de conciliere pentru bugetul
UE pe 2018 sunt 160,1 miliarde de euro pentru angajamente
și 144,7 miliarde euro pentru plăți.
Acordul provizoriu încheiat de Parlament cu Consiliul
privind bugetul UE pentru 2018 la data de 18 noiembrie a
fost adoptat miercuri cu 295 de voturi pentru, 154 împotrivă
și 197 de abțineri. Președintele Antonio Tajani a semnat
documentul prin care acest buget intră în vigoare.

Membrii echipei de negociere a Parlamentului au făcut
următoarele declarații după vot:
„Parlamentul este mulțumit de bugetul UE pentru 2018.

Am ajuns la un acord, deoarece prioritățile noaste au
fost să dăm un impuls programelor care vor pregăti UE
pentru viitor și să îi protejăm pe europeni - cercetarea
prin programul Orizont 2020, mobilitatea tinerilor prin
Erasmus+ și ErasmusPro, programe de infrastructură
precum Mecanismul pentru Interconectarea Europei și
sprijin pentru IMM-uri prin COSME. Am reușit de aseme-
nea să creștem finanțarea pentru programele privind
securitatea, politica de azil și politica de vecinătate, a
spus președintele comisiei pentru bugete, Jean Arthuis
(ALDE, FR).

“Acest buget oferă ceea ce așteaptă cetățenii UE așteaptă
de la Europa: locuri de muncă și creștere economică
pe de o parte, securitate pe de altă parte. Investind in
cercetare, infrastructură, educație și IMM-uri, vom deveni
mai competitivi, cu o economie orientată spre viitor. În
ceea ce privește securitatea, am reușit să consolidăm
Europol și Eurojust, astfel încât aceste instituții să
asigure o mai bună cooperare și coordonare în lupta
împotriva terorismului și a crimei organizate în UE. Am
transmis un mesaj clar că sprijinul UE pentru țările din
afara UE nu e automat: Turcia se îndepărtează de
valorile UE și am decis să reducem cu 105 milioane
finanțarea propusă de Comisie”, a declarat raportorul
principal (secțiunea Comisie) Siegfried Mureșan (PPE,
RO).

Potrivit unui comunicat remis ȘTIRIPESURSE.RO, având
în vedere nevoia de a gestiona acțiuni multianuale (de ex
finanțarea unui proiect de cercetare care durează 2-3
ani), bugetul UE face distincția între creditele pentru an-
gajamente (costul tuturor obligațiilor legale contractate în
anul financiar actual, cu posibile consecințe în anii următori)
și creditele pentru plăți (banii plătiți efectiv în anul actual,
posibil pentru a implementa angajamentele luate în ani
anteriori).
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Primarul Capitalei va propune CGMB ca Piaţa 
Victoriei să poarte numele Regelui Mihai I

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, vrea ca Piaţa
Victoriei să fie redenumită după Regele Mihai I,
urmând să propună Consiliului General al Municipiului
Bucureşti (CGMB) un proiect de hotărâre în acest
sens.
"A plecat dintre noi, dar spiritul Regelui Mihai va fi în
continuare far călăuzitor şi reper moral pentru
generaţiile ce vor urma. Dat fiind faptul că viaţa
Regelui s-a suprapus, aproape integral, pe veacul
scurs de la Marea Unire, şi că toată viaţa a militat
fără ostenire pentru unitatea românilor, voi propune
Consiliului General al Municipiului Bucureşti ca Piaţa

Victoriei să-i poarte numele", a scris primarul Capitalei, Gabriela Firea, pe pagina
sa de Facebook.

Colinde românești în Parlamentul European
Europarlamentarul Laurențiu Rebega a avut astăzi ca invitați la Parlamentul
European mai mulți interpreți de muzică populară, prieteni buni din aproape toate
toate regiunile țării, care au cântat colinde în fața instituției.

”După un scurt tur prin Par-
lament, pe esplanada din fața
clădirii centrale, am cântat
împreună colinde strămoșești,
spre bucuria trecătorilor și a
colegilor deputați”, a scris
Rebega pe pagina sa de
facebook.
Laurențiu Rebega a întreprins,
de când este europarlamen-
tar, mai multe acțiuni de pro-
movare a valorilor românești

la Bruxelles, iar în România el este organizatorul seriei de conferințe ”Locul
României în Uniunea Europeană” prin care militează pentru respectarea și
păstrarea tradițiilor naționale.

200 de manifestanți au făcut prăpăd.
Zeci de mii  de bucureșteni 

nu se pot bucura de Târgul de Crăciun
PSD va organiza un miting de protest împotriva statului paralel și ilegitim, a
anunțat duminică secretarul general adjunct al partidului, Codrin Ștefănescu, la
finalul unei reuniuni informale a conducerii partidului. De asemenea, Ștefănescu
a adăugat că bucuria a zeci de mii de bucureșteni a fost distrusă din cauza a 200
de manifestanți au reușit să dea peste cap un târg de Crăciun.
"Există o singură tabără în PSD. Astăzi ne-am întâlnit pentru că președinții de
organizații județene au cerut întâlnirea cu președintele PSD. (...) S-a stabilit
astăzi să facem un miting și noi, un miting de protest. (...). Va fi un miting
împotriva statului paralel și ilegitim, împotriva abuzurilor, împotriva ascultării
telefoanelor, a încălcării drepturilor și libertăților cetățenești, a celor care (...)
încalcă Constituția. Este un miting care arată adevărata majoritate din România.
Cu acest mesaj au venit președinții din județe", a declarat Ștefănescu, la sediul
central al PSD.
„Ieri 200 de manifestanți au reușit să dea peste cap un târg de Crăciun. Adică 155
de asociații familiale care vindeau produse și zeci de mii de bucureșteni care se
bucurau nu au reușit pentru că 200 de manifestanți au făcut prăpăd în bunul
primăriei Capitalei. Asta a creat o maximă nervozitate și o stare de tensiune în
toată țara. Adică oamenii care ne-au votat, adică membrii de partid, au venit
peste primari, primarii peste șefii de zonă, șefii de zonă peste șefii de județ, iar
șefii de județ au convocat această întâlnire. Mâine, aceiasi șefi de județ se vor
întâlni la parlament sau la Kisellef. Vom stabili dimineață. Dar decizia a fost luată.
Aceste mitinguri vor avea loc în București și în întreaga țară,” a adăugat Codrin
Ștefănescu.
Decizia municipalității de a organiza un târg de Crăciun - pentru prima oară - în
Piața Victoriei a dat naștere, sâmbătă dimineața, unei dispute între angajații
Primăriei Capitalei, veniți să instaleze echipamentele, și câţiva protestatari aflaţi
în acest loc în care se desfășoară, cu predilecție în ultimul an, mitinguri antiguver-
namentale. Ulterior, tensiunea, dar şi numărul protestatarilor au crescut şi s-a
ajuns la îmbrânceli cu jandarmii. În cele din urmă, primarul Gabriela Firea a
anunțat că renunță să mai organizeze târgul în Piața Victoriei, pe care îl va muta
în altă parte, însă totodată face acuzații grave: instituțiile abilitate ale statului nu
apără Constituția!

Nu EXISTĂ "Casă Regală" a României
Citiți istorie, documentați-vă și reveniți în secolul 21. La 30 decembrie 1947 Mihai
I a abdicat pentru el și urmașii lui de la tron, renunțând în același timp atât pentru
el cât și pentru URMAȘII LUI la TOATE prerogativele exercitate ca rege al
României. 
Cum poți tu dle. Tăriceanu și tu dle. Dragnea să depui o inițiativă legislativă
pentru reglementarea statutului juridic a casei regale de Romania, din moment ce
ea nu EXISTĂ? Ce "noapte a minții" vă îndemnă să solicitați recunoașterea
acesteia ca persoană juridică de drept privat și pe deasupra să mai aveți
îndrăzneala să propuneți și acordarea statutului de utilitate publică? Adică noi
cetățenii acestei țări greu încercate de șomaj, migrația forței de muncă pentru a
slugării la străini, taxe împovărătoare, distrugerea micilor întreprinzători și multe
altele, să plătim din buzunarul nostru 25.000.000 milioane de euro pe an pentru
cetățeana Margareta Hohenzollern și cetățeanul Radu Duda. 
Pentru ce?
Care este aportul acestor cetățeni la dezvoltarea României? Furt din banii publici
se numește domnilor aleși ai poporului pe care trebuie să îl reprezentați. Sper ca
să se audă până în stradă această nouă dorință de spoliere a vistieriei și așa
sărace a statului, și să vă cheme la apel tinerii din al căror buget de educație luați
pentru a învia o "instituție" care a murit în 1947. Nu ajunge că avem cel mai
scump kilometru de autostradă din lume și tot nu avem infrastructură, acum vreți
să înviați și "morții"? Strada aude? Senatul și Camera Deputaților aud? Organele
abilitate ale Statului aud? Opriți abuzul? Distribuiți pentru informare.
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Judecătoarea Dana Gîrbovan,
mesaj cu ocazia Zilei Naţionale

Judecătoarea Dana Gîr-
bovan, preşedintele Uniunii
Naţionale a Ju  de   cătorilor
din România, transmite un
mesaj despre importanţa
res  pec tării drepturilor şi
libertăţilor tuturor româ ni -
lor, ca esenţă a dăi nu irii
statului. Mesajul ju   de -
cătoarei por neş te de la
discursul episcopului Hos-
su şi de la Re zo luţia de la
Alba Iulia, do cumente care
ar trebui să se afle la baza
înţelegerii rostului şi

chemării noastre ca neam.
"1 decembrie 1918 - ziua in care s-a pus baza unui nou
stat roman, in care drepturile si libertatile tuturor romanilor
sa fie respectate
Asa cum, atunci cand vorbim despre stat de drept, mereu
facem referire la Constitutie, asa ar trebui sa privim
periodic inapoi si sa recitim Declaratia/Rezolutia de la
Alba Iulia, rostita de episcopul Iuliu Hossu la 1 decembrie
1918, pentru a ne intelege rostul si chemarea ca neam si
tara si fundatia pe care s-a construit Romania Mare.
Ideea faurii unui stat pentru romani a pornit de la nevoia
unui stat in care romanii sa isi vada recunoscute si aparate
drepturile lor. Nu poate exista natiune si stat fara ca
drepturile fiecarui individ sa fie recunoscute si garantate.
Citind discursul episcopului Hossu si Rezolutia de la Alba
Iulia (le gasiti la finalul postarii) descoperim ca Unirea,
care a adus romanii impreuna intr-un singur stat, a fost
fondata pe doua valori fundamentale - credinta si dreptatea
-, care se materializeaza prin recunoasterea si respectarea
unor drepturi fundamentale ale tuturor cetatenilor romani,
indiferent de etnie sau confesiune religioasa.
Actul Unirii consacra, astfel, o insiruire de drepturi fun-
damantale si ar putea fi surprinzator faptul ca, intr-un act
ce consfinteste unirea, se insista atat de mult pe aceasta.
Esenta dainuirii unui stat, insa, tocmai in aceasta consta:
nu exista natiune, nu exista cu adevarat unita o tara in
care drepturile fundamentale ale fiecarui cetatean nu sunt
cu adevarat garantate si protejate.
“Ca principii fundamentale la alcatuirea noului stat roman,
Adunarea Nationala proclama urmatoarele:
1. Deplina libertate nationala pentru toate popoarele con-

locuitoare. Fiecare popor se va instrui, administra si
judeca in limba sa proprie prin indivizi din sanul sau si
fiecare popor va primi drept de reprezentare in corpurile
legiuitoare si la guvernarea tarii, in proportie cu numarul
indivizilor ce-l alcatuiesc.

2. Egala indreptatire si deplina libertate autonoma confe-
sionala pentru toate confesiunile din stat.

3. Infaptuirea desavarsita a unui regim curat democratic
pe toate terenurile vietii publice. Votul obstesc, direct,
egal, secret pe comune, in mod proportional, pentru
ambele sexe, in varsta de 21 ani, la reprezentarea in
comune, judete ori parlament.
(Voci: Traiasca femeile! Traiasca! Aclamatii, femeile
flutura batistele).

4. Desavarsita libertate de presa, asociere si intrunire;
libera propaganda a tuturor gandurilor omenesti.

5. Reforma agrara radicala. Se va face conscrierea tuturor
proprietatilor mari. In baza acestei conscrieri, desfiintand
cu fidelitate comisele in temeiul dreptului de a micsora
dupa trebuinta latifundiile, i se va da posibilitatea
taranului sa-si creeze o proprietate (arator, pasune,
padure) cel putin atat, cat sa o poata munci el cu
familia lui. Principiul conducator al acestei politici agrare
este pe de o parte promovarea nivelarii sociale, pe de
alta parte potentarea productiei.

6. Muncitorimii industriale i se asigura aceleasi drepturi si
avantajii care sunt legiferate in cele mai avansate state
industriale din apus”, s-a scris in punctul III din Proclamatia
de la Alba Iulia.

Asadar, noul stat roman a fost gandit in 1918 cu scopul
de a garanta libertatile fundamentale ale fiecarui cetatean
roman, indiferent de etnie sau confesiune religioasa, motiv
pentru care aceste drepturi sunt si inscrise in actul Unirii.

Orice pas inapoi, orice concesie de la apararea acestor
drepturi fundamentale ale omului, inseamna subminarea
fundamentului pe care s-a facut Unirea si s-a construit
noul stat roman. Inseamna, de asemenea, si batjocorirea
celor ce si-au dat libertatea si viata pentru ca noi toti sa
avem azi o tara.
Daca ne intrebam, mirati sau cu durere, de ce este neamul
acesta atat de dezbinat azi, e bine sa nu uitam ca Romania
i-a intemnitat si i-a ucis apoi pe cei ce au facut Unirea.
Fauritorii Romaniei Mari, care au apucat sa mai fie in
viata in momentul instaurarii comunismului, au fost con-
damnati la ani de grei de inchisoare, unii murind in puscarii
si fiind ingropati in locuri unde nici azi nu li se stie mor-
mantul.
“Noul” Stat instaurat de comunisti a fost unul in care drepturile
si libertatile fundamentale ale omului nu mai valorau nimic,
statul avand intaietate si suprematie asupra cetatenilor, pe
care i-a dezgolit de orice drepturi inalienabile.
Dintr-un stat gandit de cei din 1918 a fi in slujba cetateanului
si care sa asigure respectarea drepturilor si libertatilor
tuturor cetatenilor, astfel incat acestia sa poata prospera,
s-a ajuns, dupa instaurarea comunismului, la o noua para-
digma, viziunea fiind aceea ca cetateanul serveste statul.
La 27 de ani de la caderea comunismului, cand inca nu ne-
am rupt complet de mostenirea comunista, e bine ca macar
o data pe an, in 1 Decembrie, sa privim inapoi si sa citim
actul Unirii, pentru a ne aduce aminte care a fost fundamentul
construirii noului stat roman si a Romaniei Mari: unul in
care drepturile si libertatile fiecarui cetatean sa fie respectate
si protejate. Numai un stat care respecta drepturile si
libertatile cetatenilor sai poate tine un neam unit.
La multi ani, Romania! La multi ani, romani, oriunde v-ati
afla!", scrie Dana Gîrbovan pe Facebook.

CORUPŢIA AMBASADORILOR
Va amintiti de explozivul denunt facut la DNA de
fostul ministru al Comunicatiilor Gabriel Sandu, in
care acesta dezvaluia implicarea unor fosti ambasadori
ai SUA in afacerea Microsoft? Ei bine, denuntul a
fost trimis, vineri 1 decembrie 2017, presedintelui
Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, dar si
Procurorului General al SUA. O decizie cat se poate
de corecta luata de Gabriel Sandu si aparatorul sau,
avocatul Dan Chitic, in conditiile in care denuntul
zace la parchetul condus de Laura Kovesi, desi avem
de-a face cu o afacere in care statul roman a fost
prejudiciat cu sute de milioane de euro.

Astfel, potrivit documentului publicat in exclusivitate
de jurnalistul Sorin Rosca Stanescu pe site-ul corect-
news.com, Gabriel Sandu il informeaza pe presedintele
Donald Trump despre implicarea in afacerea Microsoft
a fostilor ambasadori SUA Nicolas Taubman si Mark
Gittenstein, acesta din urma un sustinator al sefei
DNA, cu care se tragea in poza pe vremea in care
Laura Kovesi era Procuror General (foto). Nu sunt
insa singurii ambasadori mentionati de Gabriel Sandu.
O implicare in afacerea Microsoft ar fi avut-o, conform
fostului ministru, si ambasadorul Austriei la Bucuresti,
Martin Eichtinger. Sandu acuza ca a fost santajat de
catre cei trei ambasadori sa plateasca 57 de milioane
de dolari in afacerea Microsoft. In acest sens, am-
basadorii SUA Nicolas Taubman si Mark Gittenstein,
precum si ambasadorul Austriei Martin Eichtinger
sunt acuzati de Gabriel Sandu ca l-ar fi amenintat in
mai multe randuri si l-ar fi avertizat ca va suporta
consecinte serioase daca nu voi plati sumele convenite
prin hotararile ilegale de guvern.

CACEALMA CU RĂSPUNDEREA
MAGISTRATILOR

Vicepresedinta ALDE
Steluta Cataniciu critica
forma in care au fost
elaborate de catre
Comisia parlamentara
de modificare a Legilor
Justitiei noile prevederi
referitoare la raspun-
derea magistratilor. Si
nu doar ca deputata
Cataniciu critica aceasta
forma, dar anunta ca

ALDE nu va vota raspunderea magistratilor in forma
elaborata de Comisia parlamentara. O pozitie de
salutat.

Intr-un comunicat de presa dat publicitatii duminica,
3 decembrie 2017, deputata ALDE Steluta Cataniciu
atrage atentia ca raspunderea magistratilor practic
nu va exista, daca se va mentine forma adoptata de
Comisia parlamentara. Cataniciu precizeaza ca ALDE
a propus un amendament care prevedea ca statul sa
fie obligat sa se indrepte cu actiune in regres impotriva
magistratului care a incalcat legea cu rea credinta
sau grava neglijenta, precum si faptul ca statul sa fie
obligat sa plateasca justitiabililor “de indata” sumele
de bani acordate cu titlu de despagubiri si nu intr-un
termen de un an. Amendamentul ALDE a fost insa
respins, iar Comisia parlamentara a decis ca statul
sa aiba dreptul de a se indrepta cu actiune in regres
impotriva statului. Adica nicio diferenta fata de forma
actuala care prevede ca statul se poate indrepta cu
actiune in regres.
Iata comunicatul vicepresedintei ALDE, deputata
Steluta Cataniciu:

“ALDE nu sustine forma actuala a raspunderii magis-
tratilor
In calitatea mea de membru al Comisiei speciale
pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii
legislative in domeniul justitiei, ma dezic total de
votul exprimat in sedinta comisiei din data de 27
noiembrie 2017, cu privire la forma in care a fost
adoptata reglementarea raspunderii magistratilor:
adica inoperanta. Nu am votat nici in cadrul respectivei
sedinte si nu vom vota nici in plenul Camerei
Deputatilor, in situatia in care raspunderea magistratilor
ramane reglementata in forma in care a trecut de
comisie.
ALDE a fost partidul care s-a pozitionat de la inceput
pentru modificarea celor trei legi ale justitiei, considerand
ca aceasta deriva din importanta apararii drepturilor
si libertatilor fundamentale ale cetatenilor din Romania,
care in ultimii ani au fost incalcate de un sistem ce a
comis nenumarate abuzuri. Acesta este si motivul
pentru care, in cadrul comisiei speciale am sustinut,
ca forma de reglementare, obligatia statului de a se
indrepta cu actiune in regres impotriva magistratului
care a incalcat legea cu rea credinta sau grava negli-
jenta, precum si faptul ca statul sa fie obligat sa
plateasca justitiabililor 'de indata' sumele de bani
acordate cu titlu de despagubiri si nu intr-un termen
de un an. Amendamentul ALDE a fost respins.
In cadrul comisiei, am fost de buna credinta si am
votat toate amendamentele pe care le-am considerat
necesare in vederea intaririi independentei justitiei.
insa trebuie sa intelegem toti ca nu putem vorbi de o
justitie independenta atat timp cat nu va fi si respon-
sabila. Independenta justitiei fara responsabilitate in-
seamna doar putere discretionara, care am vazut ce
poate genera!
Astept responsabilitate, in acest sens, din partea
ambelor puteri: legislativa si judecatoreasca”.
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În România s-a declanșat
Războiul Rece!

Din ce în ce mai multe per-
soane și instituții, nu numai
din România ci și din str ă -
ină tate, sunt antrenate într-
un vertabil Război Rece
declanșat la București. Dis-
puta acestuia, care îi are
drept protagoniști principali,
pe de-o parte, pe liderii
majorității iar pe de altă parte
pe însuși președintele Klaus
Iohannis, se desfășoară în

jurul a două teme incendiare. Revizuirea legilor
Justiției și lupta împotriva statului paralel. Războiul
Rece nu va înceta decât atunci când procesul de re-
vizuire va fi finalizat într-un fel sau altul și când va
exista certitudinea că statul paralel și-a dat obștescul
sfârșit. În ce constă această confruntare? De ce ea
are toate caracteristicile unui Război Rece? Să
enumerăm succint evenimentele care se petrec într-
o cadență năucitoare.
1) Președintele României își critică propriul Guvern

nu numai din Palatul Cotroceni, ci și sau mai ales
din străinătate. Este singurul șef de stat din lume
care procedează astfel.

2) Între timp, Comisia specială parlamentară în săr ci -
na tă cu elaborarea legilor Justiției lucrează cu toate
motoarele turate. Colaborează o parte repre zen -
tativă a mediului din Justiție în timp ce altă parte, și
ea reprezentativă, boicotează această activitate.

3) Ambasadorul Statelor Unite la București, Hans
Klemm, împreună cu ambasadorul României la
Washington, George Maior, au organizat un pod
aerian și l-au teleportat pe liderul Opoziției Ludovic
Orban direct în brațele birocratului care, la Depar-
tamentul de Stat, conduce desk-ul rezervat
României. În prealabil, acesta a fost bombardat cu
depeșe de la București , conținând rapoarte ale am-
basadorului Hans Klemm privind modul în care ma-
joritatea parlamentară torpilează binomul SRI-DNA
și încearcă să schimbe legile Justiției, într-o
manieră periculoasă pentru statul de drept. Con se -
cin ța acestui desant la Washington rezidă în două
comunicate, cel al Departamanetului de Stat și ce
al președinților celor două Camere, urmate rapid de
un discurs laudativ la adresa României ținut de
șeful Departamentului de Stat, ultimul înaintea
demisiei sale.

4) La Bruxelles, în Parlamentul European, are loc un
eveniment fără precedent. Cristian Preda, repre -
zen tant al popularilor români, solicită nici mai mult
nici mai puțin decât sancționarea statului pe care-l
reprezintă prin ridicarea dreptului de vot. Ceilalți eu-
roparlamentari privesc, ascultă și se crucesc.

5) Spre deosebire de anul trecut, după ce a fost dur
criticat, președintele Klaus Iohannis a decis ca, de
această dată, de Ziua Națională să îi invite și pe
președinții celor două Camere. Atât la Arcul de Tri-
umf cât și la Cotroceni. În același timp, Opoziția, cu
sprijinul unor ONG-uri din arhipelagul #Rezist, a pus
la cale huiduirea celor doi chiar la Arcul de Triumf
și organizarea în aceeași zi, pe 1 decembrie, a mai
multor manifestații politice anti-PSD. Prinzând de
veste, Tăriceanu și Dragnea au dat bir cu fugiții și
nu au venit nici în tribuna oficială și nici la Cotroceni,
unde Klaus Iohannis le pregătise o ambuscadă,
firește oratorică. Căci vorbim despre un Război
Rece, nu-i așa?

6) În timp ce organizatorii evenimentului de la Arcul
de Triumf îi percheziționează pe reprezentanții
străzii și le confiscă materialele propagandistice, în
zona complexului expozițional descind, încă din
zorii zilei, zeci de autocare cu pesediști dornici să
participe la defilarea Armatei. Nu au loc incidente
grave întrucât, temporar, președintele a pus batista
pe țambal, comunicându-le discret partizanilor săi
că, întrucât Tăriceanu și Dragnea au dat bir cu
fugiții, protestul la Arcul de Triumf nu mai are sens.

7) Așa că la Arcul de Triumf , lângă președinte, se
instalează premierul Star Trek, Mihai Tudose, în timp
ce lui Ilie Năstase însoțit de fiică nu i se permite ac-
cesul, ba mai mult, sub privirea ageră a generalului
Florian Coldea, este literalmente dat afară. În aceeași
zi, într-un elegant salon din Palatul Regal, primarul
general al Capitalei, Gabriela Firea, îi în mâ nează
celebrului tenismen cheia de aur a Municipiului
București și diploma de cetățean de onoare.

8) În Piața Victoriei, Primarul General al Capitalei
încearcă să amenajeze un târg de Crăciun, organi-
zatorii luptându-se cu detașamentele #Rezist, care
afirmă că piața le aparține. Premierul Mihai Tudose
o acuză pe Gabriela Firea că pune în pericol viața
cetățenilor, întrucât spre centrul Pieței Victoriei nu
există nici pasaje, nici alte treceri pietonale. Ca și
când polițiștii nu ar exista și nu ar avea dreptul de
a dirija circulația.

9) În aceeași zi, la Cotroceni, Eugen Teodorovici, un
fan al lui Victor Ponta și un dizident în interiorul
PSD, probabil o dronă ca și Mihai Tudose, ca și
Grindeanu, ca și mulți alți, îi ridică osanale în plin
Război Rece președintelui Klaus Iohannis.
În această atmosferă și prin asemenea evenimente
s-a consumat aniversarea Marii Uniri, transformată
în Zi Națională a românilor. O notă cu totul și cu totul
aparte a făcut-o desigur demonstrația impecabilă a
Armatei Române, singura noastră nădejde pentru
vremuri de restriște.

Și, așa cum spuneam, acest Război Rece fie va
deveni în curând un război extrem de fierbinte, în
care-și vor arde mâinile mulți români, fie va înceta
miraculos atunci când revizuirea Legilor Justiției se
va încheia, când ele vor fi votate și promulgate,
marcând oficial decesul statului paralel. Când și dacă.

Autor: Sorin Rosca Stanescu

The third letter
Cristian Bodea

Cum? Când lumea mi-e
deschisă, să accept gândeşti
că pot
Ca întreg Departamentul să
se-mpiedice de-un ciot?
O, tu nici visezi, viclene, câţi
în cale mi s-au pus!
Patrioți ce mintea trează nu
putea să-i înțeleagă:
Toată limba iscusită a în-
tregului Apus,

Tot ce stă în umbra junglei, chiar și cei cu ochii oblici,
Am zdrobit și uraganul ridicat de semilună,
Doar rusnacii-s îndărătnici, nu se lasă, nu sucumbă
Siguri de a lor mulţime și ascunși in a lor iarnă.
Când văzui astă mândrie, din prostie, din beție,
Cu o ură însetată, am decis plin de mânie,
Am jurat ca lumea-ntreagă să îmi fie colonie,
Inclusiv a ta moșie, slugarnica Românie.
Şi de crunta-mi vijelie tu te aperi c-o mustață?
Ce, îs zdreanță, fug de colți-ți de faianță?
Ce, purtat de biruinţă, să mă-mpiedic de-o aroganță?

Arghezi despre viaţa preferată
de români: Să fie dulce!

Ion Cristoiu
Un anume timp după de-
cembrie 1989 s-a făcut
caz la noi, dar şi în Oc-
cident, despre Mămăliga
care a explodat.
Formula trimite la o zicală
folosită de străini şi de
români cînd voiau să ex-
plice eternizarea dictaturii
lui Ceauşescu :
Mămăliga nu explodează.
Asta voia să spună că
românii, asemenea unei
mămăligi – aliment
tradiţional în ruralul etern
– suportă fără crîcnire

robii, poveri, frustări, umilinţe, fără a exploda într-o Revoluţie.
Alintate cu vorbele, luate de la francezi şi de la ruşi – Revoluţie
– întîmplările din decembrie 1989 au hrănit mult teza de orgoliului
naţional.
Uite că mămăliga explodează!
Odată cu trecerea timpului, lucrurile s-au mai lămurit în ce
priveşte aşa-zisa Revoluţie, micşorată treptattreptat la Revoltă
spontană şi la Lovitura de Stat şi chiar la Aiureala din decembrie
1989 sau Manipularea din decembrie 1989.
Timp de 27 de ani, românii n-au făcut nimic în stare să sprijine
teza Mămăligii care explodează.
Mulţi s-au întors la remarca deloc măgulitoare, despre românii
ca mămăliga care nu explodează.
Și asta pentru că românii au o uluitoare capacitate de a se
adapta.
Și dacă te adaptezi, ce rost are să explodezi ?
Tudor Arghezi bagă şi el de seamă la uluitoarea capacitate a
românilor de a se adapta la toate marile şi micile zdruncinări ale
istoriei, astfel încît viaţa noastră, a românilor să fie dulce.
Într-o tabletă din Adevărul literar şi artistic, 30 august 1931,
intitulată Organizare, marele publicist observă:
„Este infinit probabil şi liniştitor că, în materie socială, orice s-ar
putea ivi în Europa şi America, la noi viaţa va continua fără
zdruncin să fie «dulce», şi că aceiaşi bărbaţi care au condamnat
tezele politice şi economice aventuroase îşi vor stabili convingerile
şi înflăcărările chiar în sîmburele lor, deopotrivă de respectuoşi
cu noua legalitate ca şi cu legalitatea precedentă. Pentru noi,
franţuzii au formulat, fără să se gîndească la împlinirile prea
depărtate de provinciile Meusei, principiul că «plus ça change
plus c’est la même chose». Constituim într-adevăr un mediu
excepţional de rezistent infiltrărilor psihologiei şi care macerează
şi dizolvă, convertindu-l în zahăr, tot veninul care s-ar insinua
parazitar în celulele noastre.”
Sîntem în vara lui 1931.
Comunismul mai avea nevoie de vreo două decenii ca să-şi
facă de cap cu toată puterea.
Tudor Arghezi istoriseşte o întîmplare, socotită de el ca
argumentînd teza eternei adaptări româneşti:
„La Caracal era profesor de liceu un comunist; amator sau
convins, nu aş putea să spui. De cîteva luni prestigiul lui nu
face decît să crească în opinia proprietarilor agricoli din judeţ,
cu care profesorul se întîlneşte la cafea. Dinaintea unei ceşti şi
a unei ţigări, într-o seară, un advocat, mare proprietar de
pămînt, a exprimat o reflecţie. — Toate bune, zice advocatul,
dar mă gîndesc la un lucru: cum să procedăm în cazul cînd vine
şi la noi comunismul, ca să-l… canalizăm. Aş vrea să fiu
comunist şi să nu pierd nici cele şase sute cincizeci de hectare.
Nimeni nu rîdea la masa din cafenea, şi nici profesorul, care,
după reflexiune, răspunse: — Cred că o să se găsească
soluţii….”.
Tudor Arghezi s-a înşelat! vor exclama cititorii de azi ai tabletei,
ştiind din Istorie ce s-a întîmplat mai tîrziu.
Nu, nu s-a înşelat!
Comunismul românesc a avut multe note aparte ţinînd de
dulceaţa spiritului românesc.
Au fost crime, abuzuri dar ele n-au atins ca-n Rusia Marea
Teoare stalinistă cînd NKVD-ul din fiecare regiune a primi o
cotă de cîți inși să condamne la moarte prin împușcare.
Au fost confiscate marile proprietăţi?
Sigur că da.
S-a întîmplat asta, poate, şi pentru că ruşii au fost Putere
colonială la noi şi ne-au impus şi note ale comunismului lor.
Dacă am fi fost de capul nostru, am fi făcut un comunism
românesc. Unul în care – nu-i exclus – proprietarul din snoavă
ar fi rămas cu cele 650 de hectare ale sale.
În final, T. Arghezi conchide că:
„toate ideile şi atitudinile noastre trec pe lîngă Molière, dacă nu
staţionează, la urma-urmelor în Caragiale”.
Nimic nou sub soare, nu-i aşa?!
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Regele Mihai I
a abdicat în schimbul
tablourilor şi banilor? 

De ce s-au simţit
românii trădaţi pe 30

decembrie 1947

Ani de zile m-a frământat contextul istoric al abdicării
Regelui Mihai I pe 30 decembrie 1947. Am trăit ca
adolescent propaganda, atât a regimului comunist,
cât şi a Radio Europa Liberă privind alungarea din
ţară a suveranului. De liceean nu mi s-a părut
credibilă nici varianta comunistă oficială că Mihai I a
abdicat şi a plecat din ţară cu un tren plin de tablouri
şi bunuri de patrimoniu, dar nici cea occidentală via
Europa Liberă că Mihai I a abdicat pentru că 1000
de tineri urmau să fie împuşcaţi. Istoria a dovedit că
Regele Mihai I a abdicat extrem de uşor, iar cei
1000 de tineri au devenit în timpul gulagului comunist
un număr de zeci de mii care au murit în închisori
sau la Canal. Ca în orice istorie adevărul e undeva
la mijloc. Regele Mihai I a abdicat uşor în schimbul
unei înţelegeri financiare onorabile. Stalin şi sovieticii
nu au uitat că Regele Mihai I a întors armele la 23
augucet 1944 scurtând războiul antihitlerist şi pentru
că a oferit Basarabia pe tavă Moscvovei. Conform
documentelor, în răsturnarea Monarhiei comuniştii
români au avut numai un rol de executanţi ai ordinelor
Kremlinului, care dorea o plecare a Regelui Mihai
de pe tronul României într-un mod amiabil. Totul a
început când Mareşalul Josif Broz Tito din Iugoslavia
a vizitat oraşul Bucureşti, în decembrie 1947, în
timp ce Regele Mihai era plecat din ţară. Tito a
anunţat guvernul lui Petru Groza că URSS doreşte
înlăturarea Regelui. Aşa că, la întoarcerea în ţară a
Regelui, pe 21 decembrie 1947, decizia de abolire a
monarhiei şi instaurarea unei republici populare, ca
în restul ţărilor sovietice din Balcani, era deja hotărâtă.

Abdicarea tânărului Rege Mihai I la finele anului
1947 era un eveniment previzibil pentru majoritatea
contemporanilor. În fond, el era ultimul lider care
reprezenta regimul de dinainte de al Doilea Război
Mondial în întreaga Europă Centrală şi de Est. În
noiembrie 1947, Mihai a călătorit la Londra la nunta
viitoarei Regine Elisabeta a II‑a, ocazie cu care a
cunoscut-o pe Prinţesa Ana de Bourbon-Parma,
care urma să-i devină soţie. 

Potrivit propriei sale declaraţii, Mihai a revenit acasă
„la sfatul expres al lui Winston Churchill”, care se
spune că l-ar fi sfătuit pe Mihai că, „mai presus de
orice, un rege trebuie să fie curajos”. După întoarcerea
sa în România, Mihai a fost silit să abdice la 30 de-
cembrie 1947. În şedinţa extraordinară din 30 de-
cembrie 1947 a Cabinetului, Petru Groza a declarat:
„ … monarhia era o piedică serioasă în calea
dezvoltării poporului nostru şi că (…) poporul a făcut
azi un divorţ şi decent, şi elegant de monarhie. (…)
Vom îngriji ca fostul rege să plece liniştit pentru ca
nimeni să nu poată avea un cuvânt de reproş pentru
acela care, înţelegând glasul vremurilor, s-a retras”.
La 3 ianuarie 1948, Mihai a fost silit să părăsească
ţara, urmat la peste o săptămână, de principesele
Elisabeta de România şi Ileana de Habsburg. E in-
teresant că regale Mihai I a plecat din ţară cu un
tren special însoţit de peste 42 de tablouri de
patrimoniu şi 200 de angajaţi ai Casei Regale. În
această perioadă Maniu sau Brătianu cu alte câteva
sute de mii de români putrezeau în puşcării sau la
Canal. Abdicarea Regelui Mihai I este controversată.
Potrivit acestuia, prim-ministrul comunist Petru Groza
l-ar fi ameninţat cu un pistol şi cu şantajul că urma
să execute 1.000 de deţinuţi studenţi dacă nu abdică.
Revista „Time” scria că guvernul comunist ar fi
ameninţat cu arestări a mii de oameni şi că apoi va
scufunda ţara în sânge dacă Mihai nu abdică. Arhivele
Securităţii Române menţionează că abdicarea regelui
Mihai ar fi fost rodul negocierilor sale cu guvernul
comunist, nu al vreunui şantaj, negocieri în urma
cărora i s-a permis să plece din ţară însoţit de
bunurile solicitate şi de o parte din suita regală.
Lucrurile devin şi mai încâlcite dacă amintim declaraţia
făcută de Pavel Sudoplatov, fostul şef al spionajului
NKVD, în cartea autobiografică Misiuni Speciale.
Memoriile unui martor nedorit: un şef sovietic de
spioni, potrivit căreia ministrul adjunct de Externe
sovietic Andrei Vâşinski ar fi purtat personal negocieri
cu Regele Mihai în vederea abdicării, garantându-i
o parte dintr-o pensie ce urma să-i fie plătită lui
Mihai în Mexic. La această acuzaţie, Regele a spus
că nu a fost niciodată în Mexic, însă tatăl său Regele
Carol al II-lea, da. Nu se ştie exact cu ce bunuri a
plecat din România. Declaraţiile variază, de la un
tren plin cu valori până la patru automobile, 3.000
de dolari şi o decoraţie, şi de la bunuri în valoare de
500.000 de franci elveţieni până la 42 de tablouri, în
funcţie de cei care le emit. Cu toate că s-au lansat
diverse ipoteze conform cărora Regele Mihai ar fi
plecat cu averi mari din ţară, relatările despre viaţa
sa din exil dovedesc că acesta a trebuit să-şi câştige
existenţa prin propria-i muncă şi nu a dus un trai
luxos pe baza vreunei averi cu care ar fi părăsit
România.

Reputatul arhitect Camil Roguski susţine că Regele
Mihai l-a urât pe tatăl său, regele Carol al II-lea,
deoarece i-a lăsat doar 30% din avere şi a refuzat
să ia parte la înhumarea rămăşiţelor pămînteşti ale
tatălui său. „Eu am trăit acele vremuri şi susţin cu
argumente tot ceea ce vă spun”, afirmă fostul arhitect
al lui Ceauşescu, veteran doborît în război de un
Messerschmit german şi care şi-a pus semnătura
pe sute de construcţii de excepţie. „Regele Mihai
poate fi considerat trădător al Interesului Naţional,
deoarece a abdicat doar de dragul banilor. Dacă ar
fi refuzat să abdice, era dat afară din România, fără
să primească nici un ban. Nu păţea nimic altceva.
Cei care spun că ar fi fost băgat în puşcăriile
comuniste sau ar fi fost omorît, nu au nici cea mai
vagă idee. Venise la putere Kominternul şi Ana
Pauker era reprezentanta ruşilor. Ruşii nu aveau
nevoie de probleme şi de scandal diplomatic. Nimeni
nu s-ar fi atins nici măcar de un fir de păr din capul
regelui Mihai. Problema s-a rezumat întotdeauna la
bani. Dacă nu ar fi fost avid de avere, ar fi putut să
se opună abdicării şi să plece cu fruntea sus, ca un
rege. El nu a vrut să facă asta. De neînţeles este şi
ura regelui Mihai pentru tatăl său, Carol al II-lea.
Care copil mai este în stare să refuze să ia parte la
înhumarea tatălui său? El nu s-a dus la înmormîntare
deoarece şi-a urât tatăl, că i-a lăsat doar 30% din
avere. Din cauza banilor, regele Mihai a refuzat să
ia parte la înhumarea tatălui său, cînd i-a fost adus
corpul. Aşadar, este doar o problemă de bani. Nimic
mai mult”, susţinea renumitul arhitect, care a afirmat,
încă de acum cîţiva ani, că regele Mihai s-a aflat
permanent pe statele de plată ale regimului comunist,
banii fiindu-i viraţi la Versoix, periodic, de către Victor
Atanasie Stănculescu. Reputatul grafician și om
politic Eugen Mihăescu a acuzat într-o carte de la
Editura RAO pe fostul Ministru al Muncii Dan Ioan
Popescu că a fost misteriosul personaj însărcinat de
Ceaușescu, înainte de revoluție, cu plata salariului
lunar către Regele Mihai, la Versoix, în schimbul
tăcerii acestuia în legătură cu regimul ceaușist.
Indirect, e de la sine înțeles că, dacă asemenea
dezvăluire ar fi reală, Dan Mircea Popescu, fost
cercetător la Academia de Studii Politice ”Ștefan
Gheorghiu”, nu avea cum să nu fie ofițer acoperit al
fostei Securități. ”Prin anii 90, am aflat ce l-a făcut
pe Rege să păstreze tăcerea în faţa regimului
ceauşist. 
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Dan-Mircea Popescu, ministrul muncii în guvernele
Stolojan, Văcăroiu şi Năstase, mi-a mărturisit că a
fost unul dintre mesagerii care, fiind în misiune
oficială la Berna, îi ducea personal regelui cei 10 mii
de dolari, renta lunară pe care i-au plătit-o comuniştii
de la Groza la Ceauşescu. Până în 1985 când,
obsedat să facă economii, dictatorul a decis să nu-i
mai plătească nimic. Din acel moment, nici Mihai nu
a mai tăcut”, afirmă în carte Mihăescu. Casa Regală
a României s-a aflat în perioada exilului sub o atentă
supraveghere a unităţilor de informaţii externe ale
Securităţii române, iar semnarea, la 15 iunie 1989, a
“Declaraţiei de la Budapesta”, de către Regele Mihai
I, a însemnat sfârşitul “neutralităţii binevoitoare” care
exista între regimul de la Bucureşti şi locatarul de la
Versoix.

Regele Mihai I a fost acuzat că a vândut tablourile
Colecţiei Regale, pe care şi le-a înşusit cu acordul
comuniştilor pentru plecarea amiabilă din ţară. Scriitorii
Mihai Pelin si Petru Romoşan au scos la iveală un
fapt senzational, necunoscut, care amestecă numele
Regelui Mihai în dispariţia a 42 de tablouri din
Colectia Coroanei Regale. Este vorba despre picturi
care valoreaza in prezent sute de milioane de dolari,
opere ale unor artisti celebri precum Rembrant, El
Greco sau Caravagio. Conform scriitorului Mihai
Pelin, care citează documente din arhivele Securitatii,
tablourile au fost scoase din tara de Regele Mihai, in
portbagajul masinii personale cu care se deplasa in
Anglia, la nunta Reginei Elisabeta. Se intimpla in
noiembrie 1947, cu o luna inainte de abdicare. Trei
dintre cele 42 de pânze au fost identificate de
scriitorul Petru Romosan in colectii private din Franta,
SUA si Italia, desi, potrivit legii, tablourile care apartin
patrimoniului public nu pot fi instrainate. Atit pe
vremea lui Ceausescu, cât si imediat după revoluţie,
guvernul roman a incercat zadarnic sa dea de urma
acestor valori publice si sa le recupereze. Procesul
intentat, la Geneva, de guvernul Petre Roman fostului
suveran a fost abandonat din motive necunoscute.
În 1997, ziarul francez “Le Monde” a scris pe prima
pagina un articol despre cel mai mare comerciant
de obiecte de arta din lume, Alec Wildenstein, care
era acuzat ca a cumparat ilegal, de la Regele Mihai
tablouri apartinind statului roman, pe care apoi le-a
vândut pe bani grei. Trei tablouri extrem de valoroase
din Colectia Coroanei Romane, incluse în patrimoniul
national, dar dispărute după 1947, au fost identificate
de scriitorul Petru Romoşan în Franţa, SUA si Italia. 

Doua dintre cele trei pânze – “Sfintul Sebastian” si
“Portretul lui Giacomo Bosio” – sint opere ale celebrului
pictor El Greco. Prima figureaza intr-o colectie privata
din Franta, iar cea de-a doua la Kimbell Art Museum,
in Fort Worth, Statele Unite ale Americii. Al treilea
tablou, intitulat “Concerto” si pictat de artistul italian
Tintoretto, se gaseste in Colectia Labadini din Milano.
Colectia Coroanei Romane a fost constituita prin
achizitii facute din bani publici de guvernul Bratianu,
la sfirsitul secolului al XIX-lea. Acest lucru a fost re-
cunoscut şi de primul rege al României, Carol I, care
a precizat în testamentul sau ca valorile instimabile
din aceasta colectie de arta sunt ale poporului român
şi nu vor fi înstrăinate niciodată.

Pentru români data de 30 decembrie 1947 este o zi
tristă şi nu neapărat pentru abdicarea Regelui Mihai
I şi proclamarea Republicii Populare Române, ci
datorită compromisului istoric şi a trocului financiar
între monarhie şi comunişti. Un rege moare pe tron
şi nu abdică la presiuni externe. La noi s-a preferat
o înţelegere amiabilă la iniţiativa şi presiunea Moscovei
ca Regele Mihai I să abdice aşa uşor, fără luptă, în
schimbul unor bunuri materiale, a garantării securităţii
anturajului regal şi a unui trai comod în exil. Românii
s-au simţit trădaţi de două ori, atât de regele Mihai I,
care reprezenta monarhia cu atâtea lucruri bune de-
a lungul istoriei, pentru că a abdicat, şi de către
comunişti ce au instaurat o republică populară străină
de spiritul democratic românesc. În timp ce trenul
regal părăsea România, încărcat de bunuri de patri-
moniu, spre libertate, alte trenuri plecau încărcate
din gări cu zeci de mii te tineri şi intelectuali români,
elita naţională, spre drumul fără de întoarcere al gu-
lagului. Victimele nu aveau privilegiul să negocieze
cu comuniştii, ci numai să moară prin înfometare şi
muncă în puşcării. Pe 30 decembrie 1947 Regele
Mihai I părăsea fără luptă România lăsând milioanele
de români fără nicio speranţă în ghearele comunis-
mului. Numai în munţi nişte tineri patrioţi cu arma în
mână au înţeles că ţară nu se poate preda comuniştilor
fără luptă şi sânge. Azi, cazul Tovarăşului Principe
Radu Duda, care controlează Casa Regală poate
explică indirect multe necunoscute!

Ionuţ Ţene

Istoric specializat în rezistenţa
anticomunistă, despre 

piedicile în calea întoarcerii
Regelui Mihai după Revoluţie

de Simona Stanciu Devino

Dobrincu, fost director al Arhivelor Naţionale ale României
şi cercetător la Institutul de Istorie „A. D. Xenopol“ din
Iaşi, a explicat pentru „Adevărul“ de ce monarhia nu a
reuşit să se reimpună în anii '90.  Istoricul Dorin Dobrincu
a explicat motivele pentru care monarhia nu a reuşit să
se reimpună după Revoluţie. Acesta a vorbit despre cele
două Românii, cea din 1947, la abdicarea forţată a
Regelui Mihai, şi cea din 1989, ieşită după cinci decenii
de regim totalitar. „România ieşită din comunism nu mai
semăna cu România din 1947, când fusese abolită
monarhia, iar ţara intrase în plin regim totalitar. Trecuseră
decenii, generaţiile se schimbaseră, valorile celor mai
mulţi cetăţeni români erau diferite de cele ale părinţilor
sau bunicilor care trăiseră sub monarhie. Mihai I era
oarecum cunoscut, oricum privit cu speranţă de către cei
care aveau o educaţie anticomunistă, mai degrabă
estompată, dobândită fie din familie, fie prin ascultarea
secţiilor în limba română de la unele posturi de radio oc-
cidentale, mai ales de la Europa Liberă“, explică istoricul
specializat în rezistenţa anticomunistă din România. Dorin
Dobrincu adaugă: „Însă în cea mai mare parte românii
aveau la începutul anilor 1990 o cultură politică derivată
direct din naţional-comunism. Asta s-a văzut şi în
simbolistică, şi în atitudinile faţă de liberalizare şi democ-
ratizare, s-a văzut şi mai clar, palpabil la alegerile din
1990, 1992 şi 2000. Cred că alegerile din 1996 au fost
mai degrabă o excepţie fericită; scrutinul din acel an a
contat şi pentru România, în general, şi pentru regele
Mihai, care şi-a recăpătat cetăţenia în 1997. Ulterior, într-
un context politic legat de stabilitatea regimului Iliescu,
dar şi de calculele familiei regale, s-a ajuns la o înţelegere
între cele două părţi. Însă asta a creat şi foarte multe
dezamăgiri în rândurile celor care simpatizau cu regele,
dar detestau mai mult regimul Iliescu. Era vorba mai ales
de oameni care aveau convingeri, pentru care regele era
un simbol al unei lumi aşezate, al unei lumi de dinaintea
comunismului. Erau şi destule naivităţi în această
perspectivă, dar şi valori tari, pe care ei nu le voiau nego-
ciate. Aceşti oameni nu s-au mai simţit reprezentaţi după
aceea de rege şi de oamenii din jurul său. Şi asta în
pofida faptului că membrii familiei regale au devenit mai
prezenţi în spaţiul public, într-un amestec de oficial şi
neoficial“. Întrebat ce crede că se va întâmpla cu familia
şi Casa Regală după acest moment, istoricul a declarat:
„Nu este treaba mea să fac predicţii. Oricum, nu ştiu ce
se va întâmpla cu familia regală. Cel mai probabil îşi va
vedea de drumul, de proiectul său, de interesele sale.
Din punctul meu de vedere, este lipsit de importanţă
dacă România va fi republică sau monarhie. 
O monarhie sau o republică nu sunt bune în sine.
Important pentru noi este să avem un regim constituţional
şi un stat funcţional. În rest, amestecul de emoţii, istorie
selectivă, interese personale şi de grup nu ajută prea
mult dezbaterii publice nici în acest context, nici în al-
tele“.

NOTA REDACȚIEI
Foarte interesant! O viață încadrată între două mari sărbători creștine.

Regele Mihai s-a născut pe 25 octombrie, în ajun de Sf.Dumitru,
și a decedat pe 5 decembrie, în ajun de Sf.Nicolae.

Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace!
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BLOOMBERG NE TREZEȘTE
LA REALITATE – EUROPA DE EST,

COLONIA OCCIDENTULUI
Unele lucruri, inițial ocultate, devin în timp atât de evidente
încât este imposibil ca cineva să le mai țină ascunse. După ce
ani de zile mai mulți economiști, jurnaliști, politicieni au atras
atenția asupra faptului că încet-încet România se transformă
într-o colonie a Occidentului, acum, în sfârșit, momentul
adevărului a sosit. „Nava amiral“ a presei economice occidentale,
agenția de știri Bloomberg, publică un material dezarmant de
sincer cu titlul „Cum capitalul din Vest a colonizat Europa de
Est“, semnat de Leonid Bershidsky.

Contraatacul naționaliștilor
Prin acest articol se confirmă fără putință de tăgadă ceea ce
adepții suveranității statelor naționale din Europa de Est afirmă
de ani de zile. Ziaristul remarcă la începutul articolului său
revolta liderilor na ționaliști din Europa de Est împotriva capitalului
străin. „Într-adevăr, investițiile occidentale joacă un rol atât de
important în economiile din toate aceste țări, încât politicienii
naționaliști fac ca țările lor să pară mai mult precum niște
colonii fioroase decât parteneri într-un mare proiect de integrare“.
Totodată, jurnalistul observă și faptul că tocmai capitalul occidental
este singurul impediment în calea expansiunii naționaliștilor din
Est. În acest sens, Leonid Bershidsky citează dintr-o lucrare
recentă semnată de Filip Novokmet, Thomas Piketty și Gabriel
Zucman în care economiștii numesc, fără perdea, națiunile din
Est drept „țări cu proprietari străini“. „Proprietarii tind să fie din
țări membre ale Uniunii Europene (în special din Germania).
Din acest punct de vedere, situația nu diferă prea mult de cea a
regiunilor de periferie deținute de zone centrale, într-un stat
federal (…). Situația este problematică deoarece dis torsionează
formulele de măsurare a inegalității; cea mai mare parte a
avuției și veniturilor unui astfel de stat este sub controlul unor
acționari străini din care fac parte cei mai bogați oameni de
afaceri locali, astfel că națiunea respectivă pare a fi mai egalitară
decât este în realitate. În plus, există și implicații mai largi. În
raport cu producția economică, națiunile est-europene au cei
mai mari coeficienți negativi de investiții din UE, cu excepția
Irlandei, Greciei, Republicii Cipru, Portugaliei și Spaniei, care
au beneficiat de asistență financiară externă în timpul crizei fi-
nanciare“, notează Bloomberg.

Țări – proprietăți străine
Bloomberg prezintă și câteva grafice cu situația economică a
țărilor din Europa de Est cu date preluate de la Agenția
Europeană de Statistică, Eurostat. Astfel, potrivit publicației,
poziția netă a investițiilor interna ționale (net international
investment position – NIIP) reprezintă diferența dintre activele
financiare ale unei țări și datoria externă. 

Un coeficient NIIP pozitiv indică faptul că un stat este creditor,
în timp ce o valoare negativă arată o națiune îndatorată. 
Astfel, potrivit Bloomberg, citând datele Eurostat din anul 2015,
ne este prezentată situația națiunilor est-europene care au
coeficienți negativi de investiții, numindu-le „țări proprietăți
străine“, după cum se poate vedea în graficele de mai jos.

Cehia (-31,0%), România (-50,2%), Polonia (-61,1%), Ungaria
(-64,1%), Slovacia (-69,6%) * Sursa Eurostat

Bloomberg vorbește și de nivelului capitalului străin din sistemul
bancar, unde România este creditată cu 50,2% dintre bănci
dominate de capital străin, în timp ce Polonia are 61,1%,
Ungaria are 64,1%, iar Slovacia 69,6%. Aici credem că situația
ar mai trebui ajustată dacă ne gândim la faptul că, din întregul
sistem bancar românesc, doar două bănci mai sunt de stat –
CEC Bank și Eximbank, restul băncilor având ca acționari
majoritari fie cetățeni, fonduri de investiții sau bănci străine. De
altfel, se menționează în articol, economiile țărilor estice au
simțit pe pielea lor aportul băncilor occidentale în propriile
economii odată cu declanșarea crizei financiare, atunci cînd
companiile locale au constatat că băncile străine au fost primele
care au micșorat nivelul creditării.

Favoritele investitorilor
Investiții străine directe raportate la PIB

OECD – 37,0%, Polonia – 39,9%, Slovacia – 46,5%, Republica
Cehă – 59,7%, Ungaria – 63,7% * Sursa OECD 2016

Pericolul plecării…
În alte sectoare, în afara celui bancar, o mare prezență străină
înseamnă o amenințare imensă a șomajului, dacă o țară devine
dintr-o dată mai puțin „indulgentă“ cu capitalul străin, notează
publicația. De exemplu, în Polonia și Republica Cehă, o treime
din forța de muncă este angajată de companii străine care de
altfel sunt cele mai mari și cele mai importante din punct de
vedere economic: în Polonia acestea produc două treimi din
totalul exporturilor; în Republica Cehă acestea sunt responsabile
pentru 42% din valoarea adăugată. Pierderea chiar a câtorva
dintre aceste firme ar putea provoca o răsturnare dureroasă a
tendințelor economice, scrie editorialistul Bloomberg. Potrivit
acestuia, țări ca Germania, Olanda și Franța sunt cei mai mari
investitori din economiile est-europene. Avantajele investițiilor
în regiune sunt evidente pentru firmele din aceste țări: pot
reduce costurile forței de muncă fără a muta producția prea
departe de piețele lor tradiționale sau cu compromiterea măsurilor
protecționiste pe care le au acasă. 

Guvernele populiste pot impune taxe speciale băncilor și
supermarketu rilor străine, așa cum au procedat Guvernul Viktor
Orban și Guvernul Poloniei; dacă merg prea departe, investitorii
străini ar putea să plece, abandonând la gunoi aceste economii
relativ mici. În alte sectoare, masiva prezență străină ar însemna
un șomaj uriaș dacă țara nu ar mai fi primitoare pentru străini.
Se exemplu, în Polonia și Cehia un sfert din forța de muncă
este angajată de străini.

Plecarea străinilor, de neconceput
La finalul articolului, editorialistul publicației Bloomberg arată că
guvernele din Ungaria, Polonia și Cehia pot opune rezistență
directivelor UE privind distribuirea refugiaților și pot avea poziții
sfidătoare atunci când le sunt contestate opiniile. „Noi nu vom fi
colonii“, le-au transmis de mai multe ori liderilor UE premierul
ungar, Viktor Orban, și Jaroslaw Kaczynski, președintele partidului
de guvernământ din Polonia. Însă aceste poziții nu vor schimba
statutul națiunilor pe care le conduc de colonii economice ale
Occidentului mai bogat, dacă nu cumva guvernele populiste nu
vor începe să exproprieze companii străine – o evoluție de
neconceput. Și Milos Zeman, președintele populist al Republicii
Cehe, a declarat recent că ar fi mai bine să piardă subvențiile
UE – ceva cu ce Europa Occidentală a amenințat – decât să fie
nevoiți să accepte migranții musulmani. Dar pierderea ajutorului
nu este amenințarea reală precum ar fi neliniștea investitorilor
străini în legătură cu schimbarea climatului de afaceri. Frag-
mentarea coeziunii UE – și, mai ales, sfidarea instanțelor UE,
care susțin politicile Uniunii – ar putea duce în timp la aceasta,
deoarece ar diminua protecția investitorilor vest-europeni.
Retorica naționalistă poate păcăli pe unii alegători în a crede că
liderii lor sunt cu adevărat independenți. Dar alegerea cu care
se confruntă în cele din urmă politicienii din Europa de Est este
strictă: fie se mulțumesc cu rebeliuni de fum, fie ridică mizele și
riscă să-și piardă investițiile de care depind economiile lor, mai
notează Bloomberg.

Concluzia? Dureroasă…
Nu este cu adevărat o alegere; Europa de Est va trebui în cele
din urmă să promoveze integrarea, la fel cum a susținut odată
calitatea de membru. Opinia mea este că, în cele din urmă, nu
mai contează unde are sediul o companie europeană, deoarece
o Europă unită va avea un buget comun, iar coeziunea economică
va deveni inevitabilă. Naționalismul poate că prinde pe moment,
dar este prea târziu: țările din Europa de Est au fost deschise
investitorilor prea mult timp și au pierdut prea mult control
asupra viitorului lor economic pentru a-și menține controlul
politic, își încheie articolul Leonid Bershidsky. Așadar, toate
teoriile conspirației privitoare la problema coloniilor din Europa
de Est, deci și la colonia România au fost confirmate, putem
spune, în mod oficial. Cum la fel și vocile care, la căderea
Cortinei de Fier de acum 29 de ani, susțineau că revoluțiile din
estul Europei nu au avut ca scop eliberarea cuiva, ci doar
crearea unei imense piețe de desfacere. Cu alte cuvinte,
niciodată nu a fost vorba de vreo libertate…, ci doar de profitul
companiilor și/sau de interesele politicienilor. Iar „trucul“ a fost
simplu. Profitând de lăcomia politicienilor din Europa de Est,
lăcomie alimentată de sărăcia din timpul comunismului, companiile
occidentale au demolat economiile naționale pentru a le lua
locul în propriul beneficiu.

Bogdan PANȚURU
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Ontario, Canada: S-a votat legea
totalitară prin care statul 

îți poate lua copiii dacă ești
împotriva ideologiei LGBT 

Părinții nu mai pot interveni în alegerile pe care le fac propriii
copii
Liberalii din Ontario, Canada, au votat recent un act normativ
considerat de apărătorii familiei tradiționale drept totalitar. Bill
89, căci despre asta este vorba, conferă puteri excesive
guvernului local, care, de acum înainte, va putea lua copiii
acelor părinți care se opun agendei și ideologiei impuse de co-
munitatea LGBT, afirmă activiștii pro familie din Canada, citați
de siteul Lifesitenews.
Conform actului normativ votat, copiii au nevoie de protecție din
partea statului și pot fi dați fie spre adopție, fie în îngrijirea
statului, fie au nevoie de „foster care” (asistență maternală),
până la vârsta majoratului copiilor.
Legea, care anulează vechiul act normativ, elimină credința
părinților din evaluarea copilului, și impune lucrătorilor sociali
să ia în considerare doar credința sau religia pe care o declară
copilul. Cu alte cuvinte, contează numai ceea ce copilul declară
despre propria credință, nu și ce susțin părinții.
„Cu adoptarea legii 89, am intrat într-o eră de putere totalitară a
statului, așa cum nu a mai fost niciodată în istoria Canadei”, a
declarat Jack Fonseca, consilier politic pentru Coaliția pentru
Viață.
„Să nu aveți dubii: Legea 89 este o amenințare pentru creștini
și pentru toți oamenii de credință care au copii sau speră să
adopte”, a spus el. Unul dintre promotorii legii, Ministrul pentru
Servicii Familiale și Copii, Michael Coteau, a declarat că
întrebarea tinerilor sau punerea la îndoială a percepției lor că ar
fi LGBT ori sfătuirea lor să-și schimbe percepția de către părinți
este un abuz.
„Da, consider că este o formă de abuz (chestionarea percepției
copilului asupra propriei sexualități – n.n). Când un copil se
identifică într-un anume fel și cel care îl îngrijește îi spune «nu
e bine», atunci trebuie să se schimbe ceva. Dacă e abuz și se
încadrează în definiția (legii – n.r.) atunci un copil poate fi luat
din acel mediu și plasat în protecția statului”, a spus el, anterior
adoptării actului normativ.
Cu alte cuvinte, dacă un copil ajunge să se considere de alt gen
decât sexul biologic, atunci părinții nu pot interveni în „alegerea”
acestuia, iar dacă o fac, riscă să piardă copilul. Este vorba
despre teoria identității de gen, o ideologie fără nicio susținere
științifică sau biologică, dar foarte răspândită peste ocean de
către activiștii LGBT, și care prevede că genul poate fi diferit de
sexul biologic al persoanei. În acest caz, pot exista peste 50 de
„genuri”.

Un preot scoțian se roagă ca
prințul George să fie gay 

Un preot din cadrul Bisericii Episcopale a Scoției și-a îndemnat
credincioșii să se roage pentru ca prințul George, în vârstă de
patru ani, moștenitor al tronului britanic, să fie homosexual, cu
scopul de a accelera astfel acceptarea căsătoriilor gay de către
Biserica Anglicană, informează AFP.

"Mijlocul cel mai rapid de a face Biserica Anglicană să devină
mai primitoare este să ne rugăm ca prințul George să fie
binecuvântat într-o bună zi cu iubrea unui frumos bărbat tânăr",
a declarat reverendul Kelvin Holdsworth, el însuși gay, într-un
mesaj publicat pe contul lui de Twitter.
Biserica Anglicană, spre deosebire de ramura sa scoțiană, nu
acceptă căsătoriile gay. Biserica Episcolă a Scoției a votat în
luna iunie pentru eliminarea din doctrina sa a unei fraze potrivit
căreia căsătoria reprezintă o uniune "între un bărbat și o femeie"
și a celebrat mai multe căsătorii gay, fiind sancționată apoi de
către Biserica-mamă.
Apelul lansat de rectorul catedralei St Mary din Glasgow a fost
asemănat însă cu "un blestem al unei zâne rele dintr-un basm"
de către fostul capelan al reginei Elisabeta a II-a, reverendul
Gavin Ashenden. "Mai bine să îi dorim prințului George... să se
achite de îndatorirea lui prinț, căsătorindu-se și având copii", a
declarat el vineri pentru The Times.
Chestiunea recunoașterii căsătoriilor gay și a consacrării
religioase a persoanelor homosexuale macină de mai mulți ani
această biserică — frecventată de peste 85 de milioane de
credincioși—, opunând ramuri mai liberale ale sale, precum
cele din Statele Unite și Marea Britanie, conservatorilor care
sunt majoritari în țări precum Kenya și Nigeria.

Turcia, avertisment pentru SUA:
Va fi catastrofă 

Turcia a avertizat luni în legătură cu recunoaşterea de către
Washington a Ierusalimului drept capitală a statului Israel,
estimând că o asemenea măsură va provoca "o mare catastrofă",
relatează AFP.
Schimbarea statutului "istoric" al Ierusalimului ar conduce la "o
mare catastrofă" şi "va pune capăt procesului de pace", a
declarat purtătorul de cuvânt al guvernului turc, Bekir Bozdag,
într-o conferinţă de presă, scrie agerpres.ro.
O astfel de decizie a administraţiei americane "ar deschide
calea spre noi ciocniri, noi dispute, mai multă instabilitate în
regiune, evenimente imprevizibile", a mai spus el.
"Această măsură nu ar avea niciun avantaj pentru Israel, nici
un beneficiu pentru alte ţări sau pentru regiune. Această măsură,
care nu este avantajoasă, riscă să atragă regiunea într-un nou
dezastru", a insistat Bozdag.
În cadrul unui forum organizat duminică la Washington, Jared
Kushner, ginerele şi consilier apropiat al preşedintelui american,
a anunţat că Donald Trump se apropie de o decizie privind o
posibilă relocare a Ambasadei SUA de la Tel-Aviv la Ierusalim.
Israelul consideră Oraşul Sfânt drept capitala sa 'eternă şi
reunificată', dar palestinienii spun că Ierusalimul de Est trebuie
să fie capitala statului la care ei aspiră. Comunitatea internaţională
nu a recunoscut niciodată Ierusalimul drept capitală a Israelului,
nici anexarea părţii sale estice în 1967 de către Israel.
Într-o convorbire telefonică avută duminică cu omologul său
palestinian Mahmoud Abbas, preşedintele turc Recep Tayyip
Erdogan a insistat asupra necesităţii creării unui stat palestinian
independent "cu capitala în Ierusalimul de Est".

Mihail Saakașvili, arestat.
Președintele a amenințat 

că se sinucide.
Scene dure în Ucraina unde fostul președinte Mihail Saakașvili
a fost arestat. El a amenințat că se aruncă în gol de pe o
clădire.
Forţele de securitate din Kiev au efectuat percheziţii la locuinţa
fostului preşedinte georgian Mihail Saakașvili, în prezent lider
al Mişcării Forţelor Noi – a anunţat David Sakvarelidze, asociat
al lui Sakaşvili, informează Radio România. Totodată, acesta a
făcut apel la simpatizanţii fostului lider georgian să vină la
locuinţa lui Saakașvili, în semn de susţinere. Fostul președinte
s-a urcat pe o clădire și a amenințat că se va arunca.
În cele din urmă Saakașvili a fost reținut de autoritățile ucrainiene. 

Brexit: Marea Britanie și UE 
nu au ajuns la un ACORD

Uniunea Europeană și Marea Britanie nu au reușit să ajungă
luni la un acord în negocierile privind Brexit-ul, a anunțat
președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, la finalul
întâlnirii avute la Bruxelles cu premierul britanic Theresa May,
transmit Reuters, AFP și dpa.

Într-o conferință de presă comună, cei doi oficiali s-au declarat
încrezători în legătură cu un final 'pozitiv' al primei etape a ne-
gocierilor privind ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar, chiar
dacă luni nu s-a putut ajunge la un acord, așa cum se spera.
Rămân diferențe de opinie asupra a 'două sau trei chestiuni', a
recunoscut Theresa May, care a venit personal la Bruxelles
pentru a discuta cu președintele Comisiei Europene luni, data
limită fixată de europeni pentru a obține 'progrese suficiente' în
trei dosare considerate prioritare în negocieri: 'factura' divorțului
dintre Londra și UE, drepturile cetățenilor post-Brexit și gestionarea
frontierei irlandeze după ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar
european.
''Sunt și eu încrezătoare că vom încheia aceste discuții într-o
manieră pozitivă'', a spus May la finalul dejunului de lucru cu
Juncker.
Acesta din urmă a dat asigurări că speră ca acordul să fie atins
'în cursul acestei săptămâni', ceea ce i-ar permite să-l prezinte
la Summitul UE din 14-15 decembrie. ''Am avut o întâlnire
constructivă. Ea (Theresa May) este un negociator dur și nu
unul facil. Apără punctele de vedere ale Marii Britanii cu întreaga
energie pe care știm că o are'', a declarat Juncker în fața
jurnaliștilor.
''În pofida eforturilor noastre și a progreselor semnificative
făcute de echipele noastre în ultimele zile, nu a fost posibil să
ajungem la un acord complet astăzi'', a recunoscut Jean-Claude
Juncke. Va fi nevoie de 'consultări suplimentare, de negocieri
suplimentare', a adăugat el.
Juncker a subliniat, totuși, că pozițiile celor două părți s-au
apropiat 'de o manieră considerabilă, grație premierului britanic,
grație voinței Comisiei, pentru a obține un acord corect cu
Regatul Unit'. ''Nu este un eșec, este începutul ultimei runde'', a
dat asigurări președintele CE.

Sondaj: Germanii văd relaţia cu
Trump ca fiind o problemă mai

mare decât cea reprezentată de
Coreea de Nord sau Rusia

Germanii îl consideră pe
preşedintele SUA Donald Trump
ca fiind o provocare mai mare
pentru politica externă a Germaniei
decât liderii autoritari din Coreea
de Nord, Rusia sau Turcia, conform
unui sondaj realizat de Fundaţia
Koerber, informează Reuters.
Pe primul loc în topul îngrijorărilor
cetăţenilor germani în ceea ce
priveşte politica externă au fost
refugiaţii, 26% dintre repondenţi

fiind preocupaţi de abilitatea Germaniei de a face faţă fluxului
de refugiaţi.
Pe locul doi se află relaţia cu Statele Unite ale Americii şi cu
Donald Trump, 19% dintre cei care au răspuns la sondaj fiind
de părere că sunt puşi în faţa unei provocări majore, urmată de
Turcia cu 17%, Coreea de Nord cu 10% şi Rusia cu 8%.
De când a ajuns la Casa Albă, Donald Trump a provocat
îngrijorare în rândurile cetăţenilor germani prin faptul că a retras
SUA din tratatul privind clima de la Paris, a refuzat să certifice
acordul internaţional în ceea ce priveşte programul nuclear al
Iranului şi a criticat surplusul de exporturi faţă de importuri şi
contribuţiile statului german la NATO.
De asemenea, sondajul, realizat în octombrie pe un eşantion
de 1.005 cetăţeni cu drept de vot, indică faptul că 56% dintre
germani descriu relaţia cu SUA ca proastă sau foarte proastă.
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EVENIMENT

ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI 
SĂRBĂTORITĂ LA NEW YORK

Sub egida Consulatului General al României la New York, în seara zilei de 28 noiembrie a.c., la
restaurantul ”Romanian Garden” din Queens, a avut loc festivitatea dedicată zilei de 1 Decembrie,
Ziua Națională a României.
La acest eveniment au  participat excelența sa domnul Ioan Jinga, ambasadorul României la
Organizația Națiunilor Unite precum și membri ai Consulatului General și ai Institutului Cultural
Român. În sala aproape neîncăpătoare, cei peste 200 de invitați au ținut să-și exprime, prin
prezență, patriotismul și atașamentul pentru patrie, indiferent unde se află pe acest pământ.
Festivitatea a fost deschisă de domnul Cătălin R. Dancu, consulul general al țării noastre la New
York, care a evocat importanța sărbătoririi, de către români, a zilei de 1 Decembrie, Ziua
Națională a țării noastre. De asemenea, dânsul a prezentat schimbările care au fost făcute în
cadrul Consulatului General în scopul mai bunei colaborări cu românii care au nevoie de servicii
consulare.
Prezentăm discursul integral al consului general Cătălin Dancu.
”Doamnelor și domnilor, distinși invitați, dragi români,
În numele Guvernului României și al Ministerului Afacerilor Externe vă urez bun venit la festivitățile
ocazionate de celebrarea a 99 de ani de la Marea Unire din 1918. Sunt foarte bucuros și onorat
să mă aflu pentru prima dată,  în calitatea mea de Consul General al României la New York,
împreună cu colegii mei, alături de dumneavoastră pentru a sărbători împreună Ziua Națională a
României.
Pe 1 decembrie celebrăm momentul fondator al României moderne:
Marea Unire din 1918 când a fost proclamată, la Alba Iulia, unirea Transilvaniei cu țara românească
desăvârșind astfel România Mare.
Ca de fiecare dată, ziua Marii Uniri este prin ea însăși un îndemn la unitate, solidaritate și mândrie
națională.
Cu toții facem parte din această națiune, indiferent de vocația politică pe care fiecare dintre noi o
are. Toți suntem români și vrem ce e mai bine pentru România.
Generația actuală și generațiile viitoare nu au decât de învățat de la aceste momente istorice, cu
atât mai mult cu cât de atunci au traversat alt moment crucial pentru nația română: 22 Decembrie
1989.
În acest an sărbătorim Ziua Națională în anul premergător centenarului Marii Uniri -  unul din
momentele istorice de cea mai mare însemnătate care au consacrat deschiderea și atașamentul
României față de principiile toleranței, respectului reciproc, bunei conviețuiri și respectului față de
celălalt și față de cultura lui.
România de azi este un stat matur din punct de vedere istoric a cărui unitate a trecut proba timpului.
Atașamentul profund la multilateralism și contribuția pe care o putem aduce în sistemul global ne-
au motivat să ne depunem candidatura pentru un loc de membru nepermanent în Consiliul de
Securitate al ONU pentru mandatul 2020-2021.
Dumneavoastră, românii din comunitatea americană de aici, reprezentați un atu în relația bilaterală
româno-americană și rămân convins că puterea unei comunități unite și coordonate este chiar
mai mare decât cea a unui demers diplomatic.
De aceea vă încurajez în orice inițiativă să continuați motivat proiectele care implică participare
românească în societatea americană actuală. Voi susține orice demers pentru promovarea
intereselor României în Statele Unite,  a intereselor comunităților românești de aici în spațiul
american și salut pe această cale inițiative RABC pentru promovarea on-line a petiției privind
ridicarea vizelor pentru românii care doresc să călătorească în Statele Unite.
Salut de asemenea inițiativele economice și comerciale promovate de asociațiile profesionale ale
Camerei de Comert Româno-Americane, după cum susțin și apreciez activitatea de promovare a
valorilor românești de cultură și de limbă română a Societății ”Dorul”, apreciez, încurajez și
respect munca și valoarea deosebită a numeroase personalități de aici, din diaspora: medici,
avocați, arhitecți, ingineri, profesori, care prin rezultatele lor extraordinare ne fac să ne simțim
mândri că suntem români.
De aceea coeziunea comunităților de români din Diaspora, bazată pe identitatea și valorile
românești, este dovada îndeplinirii idealului de unitate exprimat prin actul istoric de la 1918, ideal
adaptat noilor circumstanțe ale realităților globale de mobilitate.
Dincolo de susținerea relațiilor bilaterale dintre Statele Unite și România, excelente pe toate
planurile în acest moment, economic, politic și militar,  unul din principalele roluri ale Consulatului
General este acela de a sprijini cetățenii români din afara granițelor țării, care transmit cel mai
bine în lume ceea ce înseamnă cu adevărat identitatea și cultura românească de care cu toții
suntem mândri.
Suntem conștienți de faptul că serviciile consulare sunt primul și cel mai vizibil palier de
interacțiune cu dumneavoastră, astfel încât anul acesta am lărgit echipa, am înnoit-o, am extins
programul de lucru cu publicul: în fiecare zi câte 6 ore pentru toate categoriile de servicii la care
vă puteți programa venirea.
Vă asigurăm că vom căuta permanent să ne îmbunătățim activitatea numai și numai în interesul
dumnevoastră.
Țin pe această cale să transmit mulțumiri alese reprezentanților Bisericii, tuturor preoților,
păstorilor, tuturor celor care păstoresc românii din toată comunitatea americană, pentru modul
deosebit în care înțeleg să își îndeplinească misiunea și a căror prezență în această seară o salut.
Apreciem foarte mult dinsponibilitatea lor de a coopera cu noi, sprijinul Bisericii pentru români
aflati în situații dificile fiind de neprețuit.
Mulțumesc, bineînțeles, și partenerilor noștri din mediul economic care au fost alături de noi în or-
ganizarea acestui eveniment.
Mulțumesc tuturor artiștilor și tuturor persoanelor implicate în realizarea programului artistic.
Închei prin a vă mulțumi dumneavoastră, tuturor membrilor comunităților românesti de aici, pentru
ceea ce faceți zi de zi, fiecare în domeniul său, la locul său, în familie, în comunitate, cu partea sa
de contribuție, pentru ca România să fie o țară mai bună, mai prosperă și mai puternică.
Vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a sărbători alături de noi Ziua Națională a României
urându-vă din inimă la mulți ani, români, la mulți ani, România!”
Într-o atmosferă solemnă, au fost intonate Imnul de Stat al Statelor Unite și cel al României.
Un grup de preoți au înălțat sfântă rugăciune pentru români și pentru mai binele țării noastre.
Numeroși invitați au venit îmbrăcați în costume populare românești, fapt ce a contribuit la
intensificarea atmosferei de sărbătoare națională.
Programul artistic prezentat a fost bogat și variat.
Dansurile populare ale unui grup folcloric alcătuit din tineri și tinere de la biserica ”Sf. Nicolae” din
New York au fost apreciate de invitați.
Soliștii Brândușa Covalciuc Ciobanu, Ionela Bran, Valeria și Ana Maria Arnăutu au încântat
audiența prin cântece care vibrează puternic în inimile noastre. Căci cum să nu fii emoționat și
bucuros când auzi versurile:

”Cu căciulile pe frunte/ Stăm de veacuri ca un munte/În curbura Arcului Carpat”? Sau cum să nu
simți patria mai aproape când asculți colinde românești care încep cu ”O, ce veste minunată/.../Astăzi
s-a născut/ Cel făr` de-nceput/Cum au zis prorocii”.
Grupului de urători li s-au alăturat preoții și invitații, cântând în cor: ”La mulți ani cu sănătate/ Să
vă dea Domnul tot ce doriți/ Zile senine și fericire/ La mulți ani să trăiți!”.
În ritmul cântecului atât de cunoscut și îndrăgit, Hora Unirii, oamenii s-au prins într-o horă a
prieteniei și a speranței în bine și mai bine pentru toți.
În continuare, cunoscuta formație ”Amor” a încântat invitații prin melodii  antrenante și adecvate
momentului sărbătorit.
A fost admirată o expoziție de costume populare românești, căci noi, românii, ne putem mândri cu
faptul că avem o tradiție străveche în portul popular care este de o frumusețe unanim recunoscută.
Bufetul Restaurantului Romanian Garden a constat din bucate gustoase și variate, cu specific
românesc, iar barul cu băuturi - vin, cafea, apă - a fost deschis tot timpul.
În acest an, sărbătorirea Zile Naționale a României a adus un plus de mândrie în sufletelor celor
prezenți care au cântat în cor, cu dragoste pentru patrie și pentru istoria ei măreață:

”Hai să dăm mână cu mână
Cei cu inima română,
Să-nvârtim hora frăției
Pe pământul României”.

prof. Mariana Terra
foto: Alex Marmara

(st) 
Ambasadorul Ion
Jinga
şi
Consulul General
Catalin Dancu



18 ll 6 decembrie, 2017 Romanian Journal • New York

PROFIL ROMÂNO-AMERICAN

FORMAȚIA AUTENTIC
cu Denis şi Cătălin

”Nu regreta nimic din viață: zilele bune îți oferă fericire, 
zilele rele îți oferă experiențe, zilele foarte proaste îți oferă lecții, 

iar zilele extraordinar de frumoase îți oferă amintiri.” (Cătălin)

”Nu există motive să privești înapoi când în fața ta 
sunt atât de multe lucruri frumoase care te așteaptă.” (Denis) 

Una dintre cele mai îndrăgite formații românești de muzică ușoară și de muzică
populară, muzică modelată artistic la fluxul alert al ritmului contemporan, este

”Formația Autentic” cu doi artiști de prestigiu, Cătălin Laurențiu Bota și Mihai Constantin
Denis.
Stăm de vorbă cu cei doi tineri artiști români care ne vor încânta cu vocea lor frumoasă
în noaptea de Revelion, organizată de domnul Vasile Bădăluță la restaurantul Tangra
Ballroom.

Reporter: Vă mulțumim, Cătălin și Denis, pentru interviul pe care ni-l acordați pentru
publicația ”Romanian Journal”. Pentru început, vă rugăm să ne spuneți unde v-ați
născut și să descrieți puțin locul natal.

Cătălin: M-am născut în 14 ianuarie, în zodia Capricorn, la Sibiu, oraș care este, în
opinia mea, cel mai frumos din România. Învăluit în istorie și tradiție milenară, Sibiul
are un patrimoniu arhitectural deosebit care atrage mii și mii de turiști.

Denis: Eu m-am născut în 16 octombrie, zodia Balanță, în frumoasa Moldovă, la Bacău,
la poalele Munților Carpați. Aici poate fi vizitat, printre altele, Muzeul de Istorie care
conține o impresionantă colecție de obiecte antice de pe vremea Daciei.

R.: Spuneți-ne cum v-a fost copilăria. 

Cătălin: Am avut o minunată copilărie, printre români și sași, așa că de mic am vorbit
româna și germana. 

Denis: Și eu am avut o copilărie frumoasă. Ne jucam afară, în fața blocului, iar eu mai
făceam și ”spectacole” în serile călduroase de vară. Vacanțele le-am petrecut la
bunicii mei pe care i-am divinizat, mai ale pe bunica. Mi-e dor de copilărie, mi-e dor să
mai fiu copil, mi-e dor de vremea de atunci. 

R.: Foarte frumos spus. Există vreo întâmplare deosebită sau o personalitate care v-a
rămas întipărită în memorie și care, eventual, v-a schimbat cursul vieții sau care v-a
influențat în alegerea profesiei?. 

Cătălin: Da. Lângă casa în care am crescut era un vecin care era directorul Casei de
Cultură din Sibiu. Deseori veneau în vizită la el artiști care erau în vogă în acea vreme:
Mihai Constantinescu, Olimpia panciu, Marius Țeicu pe care i-am cunoscut și eram
fascinat de vocea lor. Cu siguranță că de aici a pornit dorința mea de a deveni artist
vocal.

Denis: Eu mergeam, de mic copil, la teatru, cu mama. Nu exista spectacol care să vină
la Bacău și la care să nu fiu present. Am și jucat în trupa de teatru a căminului și, în
ciuda faptului că, o data, emoționat fiind, am uitat pe moment replica pe care trebuia s-
o dau, m-am simțit atras ca un magnet de teatru, de scenă, încă de mic copil. 

R.: Și totuși pregătirea voastră superioară este în cu totul alt domeniu decât cel al
muzicii. Vorbiți-ne despre ce studii ați urmat.. 

Cătălin: Eu am urmat, la Iași, Facultatea de Textile pielărie, cu prelucrare chimică a pielii
și a înlocuitorilor de piele, facultate pe care am absolvit-o în 1994. Tot la Iași, în
aceeași perioadă, am urmat cursurile de cantă – muzică ușoară și jazz – în cadrul
Casei Studenților, la clasa profesorului Romeo Cozma

Denis: Eu am urmat Facultatea de Chimie Alimentară, la Bacău și, concomitent, am luat
cursuri de canto, cu profil de muzică ușoară, în cadrul Casei de Cultură din Bacău. Mi-
a fost profesor domnul Manta.

R.: Deci pregătirea voastră este în cu totul alt domeniu decât cel muzical.

Cătălin: Da, eu eram inginer chemist, dar nu exercitat niciodată această profesie. După
terminarea facultății, am continuat cu pasiunea care nu m-am parasite niciodată:
muzica. Între 1990 și 1999, am activat ca solist solo. Apoi am făcut parte din trupa de
muzică și dans Dr. Beat, apoi din trupa eX-centric. Din 2002 și până în present sunt în
trupa AUTENTIC.

Denis: Și eu eram pregătit profesional ca inginer chemist și ca profesor de chimie, dar
după absolvirea facultății m-am ocupat doar de muzică. Am făcut parte, ca și Cătălin,
din trupele de muzică Dr. Beat, eX-centric și, din 2002 am format cu Cătălin, trupa AU-
TENTIC.

R.: Deci voi doi ați reușit nu numai să realizați o formație muzicală, dar s-o faceți
cunoscută și îndrăgită de oameni de toate vârstele, atât în țară, cât și în străinătate.
Spuneți-ne când ați emigrat în Statele Unite? 

Cătălin: Suntem în Statele Unite din ianuarie 2015.

R.: De aproape 3 ani. Timp scurt, dar plin de realizări.Unde lucrați acum?

Cătălin: Eu am lucrat ca Mixologist Bartender (barman), mixologia se bazează tot pe
chimie, la Treasure Island Casino și apoi la Caesars Entertainment Company – The
Linq Casino.  În prezent sunt Mixologist Bartender pentru compania Royal Caribbean
Cruises – Azamara Club Cruises și din luna ianuarie 2018 voi pleca într-o călătorie în
jurul lumii. Este jobul perfect: muncesc, fac ceea ce îmi place foarte mult, dar și
călătoresc. 

Denis: Eu lucrez ca Table games Dealer, crupier, la două din marile cazinouri din Las
Vegas (The Venetian – palazzo și  MgM Company – New York, New York Casino).
Dar evident că muzica este și va fi marea noastră pasiune. N-am mai fost în România
din 2015, dar sper să pot merge în anul viitor, că mi-e dor de toți de acolo

R.: Există vreo personalitate pe care o admirați? 

Denis: Amândoi o admirăm pe Mirabela Dauer. În evoluția noastră ca artiști, ea ne-a
îndrumat, ne-a oferit sfaturi, sugestii, ne-a spus ce ar fi bine să facem și ce nu. Este un
exemplu de urmat. Am avut norocul să îi fim parteneri de scenă, să călătorim împreună
prin lume cu diverse spectacole și turnee. Datorită Mirabelei am ajuns să cântăm în
America. Tot datorită Mirabelei am avut șansa și bucuria să cântăm pe scenele mari
ale lumii: în Țara Sfântă – Israel, în Kuwait, în Chișinău, pentru care îi rămânem mereu
recunoscători. Am admirat-o foarte mult și pe Stela popescu cu care, de altfel, am
colaborat în diverse spectacole. În primul nostru drum peste Ocean am călătorit
împreună cu Stela popescu. primul nostru turneu în America (2005-2006) a fost
alături de ea, de Maria Ciobanu și de Doru Octavian Dumitru.  Ideea costumelor
noastre de scenă , pline de paiete, a venit de la Stela popescu. A fost sugestia ei. Ne-
a spus așa: “ Dacă ești pe scenă și nu ai o paietă sau ceva strălucitor pe tine, degeaba
ești acolo. Trebuie să fii diferit de cei care stau în sală și te privesc. Trebuie să radiezi.”
I-am ascultat sfatul și așa au apărut renumitele noastre costume de scenă, unicate,
create de Liza panait. Domnul s-o odihnească în pace pe minunata Stela popescu!

R.: Da, Stela Popescu a fost o adevărată stea a scenei românești. Ea a fost de câteva
ori în Statele Unite, ca urmare a invitației domnului Vasile Bădăluță.. 

Cătălin: Domnul Vasile Bădăluță este acela care ne-a invitat pe noi aici, în State. L-am
cunoscut în vara lui 2005 la Eforie Nord. Mirabela ni l-a prezentat. Atunci dânsul ne-a
invitat în America să cântăm la Revelionul 2006 și apoi să mergem într-un turneu de o
lună și jumătate prin cele mai importante orașe americane. 
Am sosit la New York în 30 decembrie 2005. De atunci am cântat de multe ori la New
York, în spectacolele organizate de domnul Bădăluță. 

R.: Iar acum, în cea mai lungă noapte a anului,  veți participa  și veți contribui plenar la
petrecerea care va avea loc la restaurantul ”Tangra”, de Revelion 2018. 

Denis: pentru spectacolul de Revelion 2018 vom fi din nou la New York unde o să
cântăm pentru comunitatea de români care vine la petrecere. Este probabil pentru a
cincea oară când petrecem Revelionul la New York, în mijlocul comunității române
care întotdeauna ne-a primit cu drag și cu multă însuflețire. Cu acest prilej, vrem să
mulțumim din inimă domnului Vasile Bădăluță pentru tot ajutorul pe care ni l-a acordat
de la început și pentru încrederea pe care o are în talentul nostru.
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R.: Care considerați că este cea mai mare realizare a voastră? 

Cătălin: Realizări avem multe. Avem deja 17 ani cu Trupa Autentic. Am călătorit foarte
mult și am reușit să ne mutăm în Statele Unite unde avem joburi pe care le iubim și pe
care le facem din plăcere.

R.: Care credeți că este cheia succesului în viață? 

Cătălin: Cheia succesului în viață este să faci totul cu plăcere și să ai mândrie în ceea
ce faci. Nu poți să ai succes dacă faci ceva din obligație sau doar pentru că trebuie
făcut. Noi ne ghidăm după 12 principii pe care, dacă le urmezi, nu ai cum să nu ai
succes în viață:  dacă simți că ceva merge prost, renunță la a face acel lucru;
întotdeauna spune ceea ce gândești; nu le face oamenilor pe plac doar de dragul de
a-i mulțumi; întotdeauna să ai încredere în instinctele tale; nu vorbi niciodată urât
despre tine; nu renunța niciodată la visele tale;  să nu-ți fie frică să spui NU; să nu-ți fie
frică să spui DA; stai cât mai departe de drame și de negativitate;  renunță la ceea ce
nu poți controla; fii bun cu tine; iubește.

R.: Ar fi minunat dacă toți oamenii ar putea respecta astfel de principii.  

Cătălin: Ar trebui să încerce. Eu sunt de părere că omul nu trebuie să regrete nicio zi din
viață: zilele bune îți oferă fericire, zilele rele îți oferă experiențe, zilele foarte proaste îți
oferă lecții, iar zilele extraordinar de frumoase îți oferă amintiri”. 

R.: Frumos spus.

Denis: Omul trebuie să se ghideze după ceva important în viață, căci nu există motive
să privești înapoi când în fața ta sunt atâtea lucruri frumoase care te așteaptă.

R.: Se spune că e mai bine să fii optimist și să nu ți se îndeplinească o dorință, decât să
fii pesimist. Pe cine cunoașteți și apreciați în mod deosebit în New York? 

Cătălin: O să amintim doar câțiva dintre ei: Vasile Bădăluță, Cosmin Chivu, Vasile Anca
(Vasi), doamna gabriela de la Harmony Terrace, Yanni  Deconescu, Radu Sârbu,
Adrian Cune, Claude și Elaina Marku, Oana Negulescu, Berty Samovici. Un loc aparte
îi păstrăm în suflet bunului nostru prieten, nou sosit la New York, domnul Cătălin
Dancu, Consulul general al României. Dânsul a fost și avocatul nostru în țară. Îi dorim
succes deplin în noua calitate oficială atât de importantă  pe care o are acum în New
York.. 

R.: Cred că toți românii îi doresc deplin succes domnului consul general. În altă ordine
de idei, ce opinie aveți despre situația actuală din țară? 

Denis: Nu cred că situația  este tocmai roză. Sunt multe de rezolvat acolo. Dar cei din
conducere nu au cum să schimbe totul fără ajutorul oamenilor. Și toți vor totul de-a
gata, fără să facă nimic. Lumea este veșnic nemulțumită, dar nici nu face nimic să
schimbe ceva în bine. Totul se lasă pe mâna altora. Oamenii sunt încă dezorientați, nu
știu încotro s-o apuce, nu au curajul să facă ceva. Trebuie schimbată mentalitatea,
lumea trebuie să învețe să fie mai prietenoasă, să nu se mai certe, să nu se mai
contrazică. Românii nu sunt uniți deloc și de aici se trage totul. Dar trăim cu speranța
că o să fie bine….într-o zi! 

R.: Și o ultimă întrebare: ce vă doriți pentru viitor? 

Cătălin: Să fim sănătoși. Dacă ai sănătate, ai de toate. Atâta timp cât nu renunți la visele
tale, poți avea tot ce îți dorești. Și să ne vedem sănătoși și voioși în noaptea de
Revelion! La mulți ani tuturor!

R.: Vă mulțumim, Cătălin și Denis! Ne vom revedea la Revelion 2018.

prof. Mariana Terra

cu Mirabela Dauer

cu Stela Popescu

Cătălin bartender la cazinou în Las Vegas

Denis ca dealer la mese de joc 
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Cum arăta Bucureştiul în urmă cu 40-50 de ani - o selecţie de poze inedite

Intersectia de la strada Coltea cu bulevardul. 
In plan secund este intersectia de la Universitate. 

Interul inca nu este construit Bd. Magheru – Blocurile ONT si EVA

Pasaj Obor

Parcul din faţa Academiei Militare

Calea Mosilor – Str. Traian

Magazinul Cocor

Piata Rosetti –  in stanga se vede Teatrul Foarte
Mic, un reper important in cultura Capitalei

Calea Grivitei, dar la Piata Clabucet (Chibrit). 
In marginea din stanga cadrului era Piata Mures

Gara de
Nord

(langa Casa
de Bilete)
– iesirea

spre Grivita

Gara de Nord Gradina interioara a restaurantului hotelului Nord

Piata George Cosbuc

In fata la Hanul lui Manuc

Piata Unirii

Stadionul 23 August

Piata Kogalniceanu

Calea Serban Voda – Piata Pieptanari – etajul 1

In fata la Sala Palatului

Casa Scânteii - Presei

Hala Unirii
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Obrăznicia de a fi independent!
Autor: Ion Coja

În 1990 România avea o
economie autarhică, suficient
de dezvoltată ca să se poată
descurca fără să importe mare
lucru. În schimb aveam un ex-
port cu un excedent dintre cele
mai mari din lume. România
prin lege nu mai exporta materii
prime de niciun fel, ci numai
produse prelucrate, care în-
corporau în ele cât mai multă
muncă şi creativitate, dând ast-
fel de lucru la toată lumea.
Bunăoară, de ani de zile din

România Socialistă nu se mai exporta cherestea sau
buşteni, ci numai mobilă sau alte produse rezultate din
prelucrarea superioară a lemnului.
Simbolul şi imaginea cea mai grăitoare a potenţialului
economic românesc ne-o oferă Casa Poporului, clădire
gândită să fie cea mai mare din lume, aşa cum chiar şi
este. Semnificativă este ambiţia lui Nicolae Ceauşescu
de a folosi la construcţia acestui palat fără egal de
majestuos şi de impozant, numai produse ale economiei
româneşti, începând cu utilajele folosite în procesul de
construcţie – macarale, escavatoare, camioane, benzi
rulante etc., şi terminând cu materialele de finisaj: marmură,
mobilier, covoare, candelabre etc. Această economie
prosperă permisese statului român să se achite de datoria
externă contractată în anii ’70. Nota bene: Acel împrumut
a fost folosit numai pentru investiţii, pentru dezvoltare,
pentru tehnologie de ultima generaţie.
În primăvara anului 1989 Nicolae Ceauşescu anunţă
achitarea datoriilor externe şi emite una dintre cele mai
ciudate legi, o lege care interzicea pe viitor guvernului
român să mai contracteze împrumuturi externe. Iar pentru
ca şocul produs astfel marii finanţe mondiale să fie
complet, Ceauşescu iniţiază, împreună cu Libia şi Iran,
înfiinţarea unei bănci care să dea credite ţărilor în curs de
dezvoltare cu o dobândă de 3%. De ce 3%? Poate pentru
că aceasta era dobânda percepută de CEC de la cetăţenii
români!… O dobândă de vis în zilele noastre…
Succesul politicii economice duse de Ceauşescu avea în
spate şi anii îndelungaţi în care biet românul a trebuit să
strângă cureaua până le refuz, să dârdâie de frig şi să
îndure o serie lungă de umilinţe. Dar aceasta era partea
nevăzută a lucrurilor, cealaltă, spectaculoasă, evidentă în
statistici şi în mulţimea de construcţii civile şi industriale
de pe întreg cuprinsul României, ameninţa să devină un
exemplu contagios pentru ţările aspirante la un statut de
demnitate naţională! Unde ar ajunge marea finanţă
mondială dacă toate ţările ar adopta modelul românesc şi
ar interzice prin lege guvernului să mai aibă de-a face cu
Fondul Monetar Internaţional sau cu Banca Mondială?!…
Ba mai mult, pentru ceea ce făcuse, Nicolae Ceauşescu
trebuia şi pedepsit. Crezuse în capacitatea românilor de
a-şi industrializa economia, de a o face performantă şi
capabilă să concureze pe piaţa internaţională economii şi
produse economice cu o mare tradiţie. Pentru potenţialul
economic la care România ajunsese, Nicolae Ceauşescu
se considera îndreptăţit să ceară pentru România un loc
la masa sau în clubul ţărilor dezvoltate! Refuzul şi reţinerea
acestora era evident. În primăvara aceluiaşi an fatidic
1989, presa internaţională face cunoscut că România
este capabilă să producă arme nucleare, bombe atomice,
aspirând astfel la intrarea în grupul atât de select şi de re-
strâns al ţărilor posesoare de armament atomic, alături de
SUA, URSS, Anglia, Franţa, China, India, Pakistan, Israel
şi… şi cam atât!
Repet: România lui Nicolae Ceauşescu devenise un
exemplu periculos, care punea în discuţie sistemul financiar
mondial, căci dovedea posibilitatea şi deopotrivă necesitatea
ca o ţară care vrea să se dezvolte să o facă fără ajutorul
şi asistenţa otrăvită a finanţei mondiale. 

De aceea experimentul românesc trebuia curmat, iar
Ceauşescu pedepsit în mod exemplar: cine va mai face
ca el, ca el s-o păţească! Cine va mai îndrăzni să conceapă
o dezvoltare economică fără controlul şi asistenţa finanţei
mondiale, internaţionale, nu va reuşi decât să-şi ducă
ţara la dezastru! …Cam aceasta este învăţătura de minte,
mesajul pentru liderii ţărilor mici şi mijlocii al spectacolului
de la Târgovişte din 25 decembrie 1989.
Numai că asasinarea lui Ceauşescu nu avea niciun sens
dacă România rămânea mai departe în posesia potenţialului
economic la care o ridicaseră cei 25 de ani de dictatură
ceauşistă. („Dictatură de dezvoltare”, după expresia lui
Viorel Roman.) Aşa că după asasinarea aproape rituală a
lui Nicolae Ceauşescu s-a trecut la distrugerea rezultatelor
dobândite prin politica acestuia, adică s-a trecut la
demolarea sau înstrăinarea obiectivelor economice construite
de români după 1965. Acesta a fost scopul ultim şi propriu
zis al „Revoluţiei” din decembrie 1989. Sub pretextul
privatizării s-a produs un jaf fără egal în istoria României.
Dar, atenţie! Nu jaful a fost scopul principal al privatizării.
Când în casă îţi intră hoţii şi îţi fură un tablou, îţi rămâne
speranţa că poliţia va recupera tabloul şi îl vei primi
înapoi. În cazul României, marii profitori ai privatizării nu
au avut onestitatea şi comportamentul normal al …hoţului
cinstit, de dintotdeauna, care fură ca să se folosească de
obiectul furat, substituindu-se proprietarului. Ci noii
proprietari, majoritatea „investitori străini”, au cumpărat
pe bani puţini fabrici, uzine, clădiri etc., iar după ce s-au
văzut proprietari au trecut la demolarea rapidă a acestora,
astfel că în momentul de faţă dacă statul român ar încerca
să ia înapoi fabricile şi uzinele care s-au privatizat în mod
fraudulos, vom constata că acele uzine falnice au fost
demult demontate şi vândute la fier vechi, inclusiv utilaje
de mare tehnologie care în 1990 reprezentau ce era mai
nou şi mai performant în domeniu.
Suntem victimele unei diversiuni şi manipulări cinice atunci
când peste tot se vorbeşte de marii corupţi care au
cumpărat de la stat pe mai nimic complexe industriale in-
estimabile. Adevărata tragedie a României o constituie
mulţimea de obiective economice care au fost scoase din
funcţiune, producând astfel milioane de şomeri, iar după
aceea au fost demolate, distruse, astfel că azi, dacă am
vrea, nu mai avem ce re-pune în funcţiune.

Un hoţ normal, când te fură, o face din lăcomie, din
dorinţa câştigului uşor, nemuncit. Dar cine îţi intră în casă
şi pleacă cu mâinile în buzunar fără să ia nimic, dar lasă
în urmă prăpădul, distrugând tot ce aveai mai de preţ în
casă, acela nu este un ins corupt, un ins stăpânit de o
josnică lăcomie nesăţioasă, ci este un individ care te
urăşte! Care nu poate suporta să te vadă în rândul lumii,
căruia orice succes al tău „îi stă în gât”!

Încă o dată: privatizarea de
după 1990 s-a transformat
în jaf neruşinat! De pe urma
căruia s-au îmbogăţit o
mână de „întreprinzători”.
Dar nu din pricina acestor
delapidatori am ajuns
azi în situaţia de fali-
ment al statului. Azi
statul român nu mai
are de unde colecta
la buget impozite
şi alte dări către
stat, azi statul român
a ajuns să se împrumute la
finanţa mondială ca să aibă din ce
plăti pensiile şi salariile bugetarilor. Această
catastrofă au produs-o acei „întreprinzători” care au sistat
procesul de producţie, care au distrus sau au scos din
ţară utilajele aflate în dotarea uzinelor vândute „cu un
dolar”. Nu preţul mic cu care s-a vândut IMGB-ul contează
cel mai mult, ci diminuarea producţiei acestui mare
combinat industrial, al cărui aport la bugetul statului şi la
fondul social a scăzut de zeci de ori. Singură producţia de
şomeri a IMGB şi a întregii noastre economii a crescut
după 1990 în cifre de neimaginat înainte de 1990.

Pe scurt, guvernanţii de după 1990 nu au urmărit privatizarea
economiei româneşti, ci distrugerea acesteia. Dintr-o ţară
industrială cu o economie autarhică prosperă, cu excedent
în balanţa comerţului exterior, România post-decembristă
s-a transformat într-o ţară bananieră de consum, piaţă
pentru producţia de marfă a altor ţări, o ţară îndatorată
până peste cap finanţei mondiale.
România este azi o colonie. Atât prin nivelul economiei,
cât şi prin maniera în care este guvernată de partide şi
politicieni aserviţi altor interese decât cele autentic naţionale.
România este o ţară ocupată. Ocupată şi redusă la
ascultare nu de armatele altor state, nu prin forţa armelor,
ci prin forţa tratatelor şi contractelor semnate de guvernanţii
noştri. Ei se menţin la putere cu sprijinul discret, dar atât
de eficient, al celor care beneficiază de pe urma trădării,
a vânzării de Neam şi Ţară.
În acest context plasez răul pe care l-a provocat Petre
Roman. Ca prim ministru, Petre Roman a declanşat planul
de distrugere a economiei româneşti. Planul acesta l-au
întocmit probabil alţii, în alte cancelarii, din străinătate.
Petre Roman s-a făcut unealta acestui plan criminal, dar
a pus şi multă pasiune personală, astfel că deseori a ţinut
să asiste personal la casarea unor utilaje de mare
performanţă.
Probabil că a făcut-o şi de teama ca nu cumva să să se
găsească vreun român care să saboteze demolarea
economiei româneşti declanşată de fiul cominternistului
Valter Roman, agent dovedit al antiromânismului bolşevic!
Dezvăluirile făcute de istorici ca Gheorghe Buzatu despre
sensul profund antiromânesc al activităţii lui Valter Roman
în Comintern ne obligă ca din această perspectivă, a anti-
românismului funciar şi dezgustător, să analizăm şi prestaţia
ca prim ministru a lui Petre Roman. Declaraţia sa despre
„industria românească, o grămadă de fiare vechi”,
descalificantă pentru un inginer, nu era decât expresia
programului de distrugere a industriei româneşti la care
se angajase cu o dăruire de netrebnic!
Distrugerea sistemului de irigaţii este tot opera sa! „Ne
costă mai puţin să importăm grâul, decât să-l irigăm!” a
decretat marele economist în 1991… Ce căuta în fruntea
guvernului României acest ins mediocru, activist slugarnic
la Centrul Universitar PCR, fiu al unui duşman invederat
al Neamului românesc?! De la cine primise curajul şi
aplombul de a se cocoţa acolo unde nimeni nu-l aştepta?!
Complexitatea activităţii sale anti-româneşti se vede din
detaliul că în ultimele momente ale exerciţiului său în
funcţia de premier, când minerii îl fugăreau pe coridoarele
Palatului Victoria, Petre Roman a găsit timp să semneze
ultimul său decret, prin care era îndepărtat din funcţie di-
rectorul Arhivelor Naţionale, colonelul Munteanu, ofiţer cu
o percepţie naţionalistă asupra istoriei şi a politicii. Pare
absurd că de aşa ceva îi ardea lui Petre Roman în acele
clipe! Dar acest gest denotă clar că Petre Roman a
acţionat după un program, că a avut de îndeplinit un caiet
de sarcini nocive pentru români şi România, misiune care
includea şi îndepărtarea de la arhive a directorului patriot,
căci curând după aceea urma să se producă prăpădul din
Arhivele Naţionale, declanşat de căutătorii dovezilor că în
România s-a produs un holocaust antievreiesc. Nu au
fost găsite aceste dovezi, dar în schimb au fost sustrase
ori distruse multe din dovezile că în România nu s-a
produs niciun holocaust…
În concluzie: nu se poate vorbi de ravagiile corupţiei fără
a evidenţia că mai presus şi mai dureros decât răul
provenit de la marii jegmănitori şi profitori ai privatizării
este răul produs de cei care au acţionat premeditat nu ca
să fure, ci ca să distrugă economia românească. Distrugeri
de dragul distrugerii, a căror raţiune de a se produce a
fost una singură: să lovească de moarte în economia
românească, să submineze orice aspiraţie românească
la demnitate naţională, la independenţă economică. De
ce ne-a urât atât de tare Petre Roman şi ceilalţi feciori de
cominternişti instalaţi la guvernarea României după 1990?,
este altă întrebare, adresată istoricilor. Poate şi psihologilor.
Eu mă rezum pe terenul destul de ferm al unor observaţii
şi deducţii accesibile oricărui cetăţean lucid şi sensibil la
evidenţe şi-l mai acuz o dată pe Petre Roman de
subminarea cu premeditare şi program a economiei
naţionale. Îl acuz de anti-românism activ şi eficient! De
complot împotriva Neamului românesc!
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SUPERSTIŢII

600 DE SUPERSTIȚII LA ROMÂNI
Continuare din ediţia precedentă

Partea V

490. Pisicile si cainii nu trebuie sa fie lasati sa intre in camera unui
copil mai mic de 40 de zile; in caz contrar, pielea copilului se va
inrosi.

491. Femeile aflate la menstruatie nu trebuie lasate sa vada o
caprioara in perioada menstruatiei .Intrucat o caprioara naste
odata la 7 ani, la fel si femeile vor avea copii numai dupa 7 ani.

492. Daca un copil mai mic de 40 de zile este lasat singur in casa,
trebuie asezate langa el un cutit, o ceapa si un usturoi.

493. Oamenii care au asupra lor bani sau aur nu trebuie sa fie
lasati sa vada un copil mai mic de 40 de zile. Daca o fac totusi,
ei trebuie sa lase banii si aurul langa copil pentru o vreme.

494. Daca o femeie viziteaza o casa in perioada de 40 zile dupa
ce a nascut , ea trebuie sa toarne apa cu frunze de mirt in fata
casei inainte de a intra.

495. Daca o procesiune de nunta trece prin fata casei in care se
gaseste un copil mai mic de 40 de zile, se crede ca mireasa nu
va avea copii.

496. Mieii nu trebuie sa fie vazuti de straini pana cand nu depasesc
varsta de 40 de zile.

Credinte despre apa si pietre
497. Este lipsit de intelepciune sa intri noaptea intr’un lac .Se

crede ca strigoii se imbaiaza in lacuri pe timp de noapte si pot
fura sufletele oamenilor.

498. Oricine urineaza afara noaptea va fi paralizat de catre strigoi.
499. Cutitele nu trebuie sa fie puse in apa fierbinte.
500. Scuipatul intr’o apa aduce ghinion.
501. Dormitul in apropierea unei fantani atrage diavolul.
502. Dormitul pe o stanca mare, intrata adanc in pamant, nu este

recomandat intrucat poate atrage diavolul.
503. Saritul peste apa in care se spala hainele este o dovada de

nesabuinta, intrucat in acea apa se afla diavolul.
Alte superstiții populare despre noapte și intuneric
504. Daca o ceapa este mancata la vreme de seara, ingerii nu vor

vizita locul unde s’a intamplat asta.
505. Privitul in oglinda in timpul inserarii poate scurta viata.
506. Alimentele iuti precum usturoiul, ceapa, sau ardeii nu se scot

afara pe timp de noapte. La fel si laptele, iaurtul, branza sau
sarea.

507. Este un pacat sa fluieri pe timp de noapte.
508. Usa de la intrare nu se curata noaptea.
Credinte populare despre belșug
509. Cine mananca cea dintai paine facuta din prima faina de la

moara isi va pierde sotia.
510. O gospodarie va fi pandita de saracie daca drojdia de aici

este data in alte case.
511. Saracia vine intr’o casa in care s’a calcat peste faramiturile

de paine.
512. Oricine pleaca in strainatate trebuie sa ia asupra lui o bucata

de paine.
513. Taierea unor lucruri in timp ce sunt inca purtate de oameni

poate aduce ghinion.
514. Dca cineva incepe sa manance inainte de a pomeni pe Dum-

nezeu, el se va scula flamand de la masa , intrucat a mancat
impreuna cu diavolul.

515. Daca o persoana isi rupe omoplatul, ea va avea parte de
noroc.

516. Nu mânca sau bea apă dintr’o farfurie sau cană stricată sau
crăpată dacă nu vrei să fii lipsit de succes, bunăstare și
prosperitate – Vesela spartă e ghinion și viața se poate fisura.

Prin urmare, este mai bine să arunci farfuria, cana, castronul,
dacă a apărut chiar o mică crăpătură sau i’a sărit o margine.

517. Dacă vrei ca niciun rău și nicio persoană rea să îți poată trece
pragul casei tale, iar norocul să devină un oaspete frecvent –
atârnă deasupra ușii de la intrare două crenguțe de soc
încrucișate.

518. Dacă dorești belșug și noroc în tot ceea ce faci, dimineața,
când ieși din pat, pune jos piciorul drept jos primul, și apoi stân-
gul.

519. Nu căuta niciodată al doilea pantof / încălțăminte, în timp ce
primul picior este deja încălțat. Mai întâi găsește amândoi
pantofii și apoi încalță’te!

520. Dacă vrei să vină norocul în casa ta, păstrează mereu ca
talisman o monedă din altă țară, dar numai de argint.

521. Dacă vrei să începi o nouă etapă în viața ta, așteaptă luna
nouă și rearanjează mobilierul din casă. Norocul nu va aștepta
mult.

522. Nu lăsa niciodată pe masă bucăți de pâine nemâncată, dacă
vrei să îți păstrezi fericirea. O bucată de pâine, chiar și uscată,
nu o arunca, altfel, în casa ta nu va fi prosperitate. Mai bine dă’o
săracilor sau hrănește cu pâinea veche păsările, animalele dar
nu o arunca!

523. Dacă încă nu ai succes deși ai făcut multe eforturi în privința
asta, presară sare pe toate pervazurile din casa ta. Las’o acolo
doar atâta timp până când norocul nu se întoarce. După asta, ia
mătura și strânge’o toată, fără să o atingi cu mâinile, pune’o
într’un pachet și du’o departe de casă sau îngroap’o.

524. Nu povesti nimănui despre succesul sau banii tăi! Dacă totuși
povestești cuiva despre succesul și averea ta, bate de trei ori
pe ceva de lemn și scuipă de trei ori peste umărul stâng, ca să
nu’l deochi.

525. Nu da niciodată banii mărunți săracilor, cei primiți ca rest de
la cumparat pâine sau sare – riști să cazi în sărăcie. De
asemenea, nu oferi pomană ultimul mărunțiș, rămas în port-
moneu.

526. Când îți cumperi un portmoneu nou, pune acolo pentru o
vreme o bijuterie scumpă din aur. Va aduce o mulțime de bani
și multă avere. Dacă nu ai o bijuterie, pune o bancnotă pe care
să o păstrezi mereu în buzunarul secret al portofelului, și din
care să nu cheltui niciodată.

527. Pune în portmoneul în care ții banii frunze de mentă și un
praf de scorțișoară. Ele atrag după sine banii.

528. Dacă dorești să ai mereu bani și să nu cunoști nevoi,
niciodată nu transporta banii într’un tub, nu număra banii din
pușculiță și niciodată nu pune geanta pe podea.

Alte superstiții populare despre casă:
529. Oricine întârzie in fata usii de la intrare va fi ucis in curand.
530. Nu este bine sa dormi langa perete pentru ca te paste

pericolul paraliziei.
531. O casa murdara este intotdeuna vizitata de diavol asa incat

in acea casa va domni cearta in locul armoniei.
532. Oamenii nu trebuie să’și viziteze vecinii purtand cu ei franghia

folosita la caratul greutatilor, deoarece aceasta franghie poate
aduce ghinion in acea casa.

533. Daca nu vor sa para cersetori, oamenii sunt sfatuiti sa nu
stea in fata usii de la intrarea intr’o casa.

534. Nu este indicat sa stai in pragul usii unei case, intrucat acela
este locul diavolului.

535. Este un pacat sa stai in pragul casei altcuiva in timp ce ploua.
Superstitii populare referitoare la evenimentele atmosferice
536. Pentru a opri grindina , oamenii arunca un cutit in gradina

gopsodariei.
537. Atunci cand un craniu este scos dintr’un mormant si este fiert

in apa , cu siguranta va ploua.
538. In timpul ceremoniei de nunta a diavolului (ploia din aprilie),

oricine sta in ploaie va fi luat de strigoi.
539. A musca un fier in timp ce fulgera aduce noroc.
540. Atunci cand pasesc pe sub un curcubeu creaturile feminine

se transforma in masculi, iar masculii se prefac in femele.
541. A manca o bucata de gheata adusa de cea dintai grindina a

anului este un lucru bun pentru sanatate.
542. Atunci cand fulgera, se recomanda aruncarea unui cutit pe

acoperisul casei.
Credinte populare despre anotimpuri, luni si zile
543. In prima zi de martie nimanui nu ii este permis sa intre intr’o

casa cu exceptia celor ce stau in ea. In caz contrar vor muri
mieii si viteii.

544. Daca primii oameni vazuti in prima zi a lunii ianuarie arata
bine si sanatosi , anul ce urmeaza va fi sanatos; daca acei
oameni nu arata bine, cineva apropiat va muri in noul an.

545. Nu este permisa spalarea hainelor martea. Cine face asa
ceva va muri curand.

546. Copiii nascuti martea devin asasini.
547. Nu se fac nunti in ziua de marti.
548. Atat scuturarea prafului cat si lucrul nu sunt permise martea.
549. Copiii nascuti vineri devin intelepti.
550. Nu este permisa spalarea rufelor sambata.
551. Daca un copil se naste vineri noaptea, el va ajunge bogat.
552. Daca cineva coase vinerea, isi va pierde norocul.
553. Cine isi taie unghiile vinerea are parte de ghinion.
554. Oricine se duce pe camp in ziua de 7 august va paraliza.
555. Campurile nu se insamanteaza in zilele de marti si miercuri.
556. Vinerea copacii nu pot fi taiati decat dupa slujba religioasa.
557. Orice treaba inceputa lunea va inainta lent.
Superstitii populare despre barbati si femei
558. Daca un barbat aprinde lumina intr’o camera, intreaga casa

se va bucura.
559. Daca o femeie intarzie un barbat pe un drum, va urma un gh-

inion.
560. Daca o femeie merge intre doi barbati, ea nu avea niciodata

un copil.
561. Daca un barbat merge intre doua femei, vorbele lui nu vor fi

ascultate.
562. Daca un barbat merge intre doua fete, el va avea o barba

saraca.
563. Daca o femeie bea o cana cu ceai, isi va pierde barbatul.
564. Daca o femeie paseste in fata unui vanator pe un drum,

vanatoarea nu va avea succes.
565. Daca primul fir de par al unei fetite este taiat de unchiul ei

(fratele mamei), ea va avea un par bogat.
566. Fetele care se marita si merg intr’o noua casa, trebuie sa

paraseasca casa parintilor martea sau duminica.

Suprestiţiile sunt incluse de unii antropologi în cadrul magiei
populare.

567. În România se crede că dacă eşti căsătorit, nu trebuie să
mănânci pe vatra cuptorului, căci ajungi văduv.

568. O veche credinţă europeană spune că dacă stai în interiorul
unui cerc, eşti la adăpost de spiritele rele.

569. La fel, dacă ai un caras auriu în acvariu, atragi ghinionul în
casă.

570. Când rămâne mămăliga lipită pe ceaun, să n’o mănânci căci
vin necazurile despre tine. Este o superstiţie răspândită mai
ales în Moldova.

571. La români se crede dintotdeauna că nu este bine să faci
copiii în zilele de sărbătoare, căci acei copii se vor naşte
cocoşaţi sau cu vreun alt defect fizic.

572. Tot la români se crede că cine fură vreo găină sau altă
pasăre de curte, pe lumea cealaltă va fi pedepsit să le numere
toţi fulgii. După ce termină de numărat, vine o pală de vânt şi
risipeşte fulgii, iar hoţul de găini trebuie să numere iarăşi fulgii şi
penele păsărilor pe care le’a furat cât timp trăia.

573. Pentru a avea noroc tot anul, trebuie să porţi haine noi în ziua
de Paşte.

574. Când data de 13 a fiecărei luni cade într’o zi de vineri, acea
zi este prin definiţie una plină de ghinioane.

575. Dacă o pasăre mică se izbeşste în zbor de fereastra unei
case şi moare în urma impactului, în multe ţări din lume, se
crede că cineva din acea casă va muri în scurt timp.

576. În Moldova se crede că oamenii care au gropiţe în obraji sunt
predispuşi să fure.

Încrucişarea celor două degete se crede că alungă ghinionul şi
îndeplineşte dorinţele.

577. Încrucişarea celor două degete se crede că alungă ghinionul
şi îndeplineşte dorinţele.

578. Dacă faci focul iar lemnele aprinsede tine ţiuie şi şuieră, este
semn că te vei certa cu cineva.

579. La români exista pe vremuri interdicţia de a omorî orice
fluture intrat ziua în casă, căci se credea că acela este sufletul
unui copil omorât.

580. Când tinerii merg la cununie şi pe drum viitoarea mireasă se
împiedică de ceva, este semn sigur că nu mai este fecioară.

581. În trecut se credea că nu este bine să se sacrifice animale
sau păsări în ziua de duminică, căci este mare păcat.

582. Se crede că diavolii aud tot ce vorbesc oamenii, nu însă şi ce
gîndesc aceştia.

583. În Oltenia se credea că nu este bine ca mamele să’şi sărute
băieţeii pe spate, căci aceştia se vor face curvari şi afemeiaţi
atunci când vor creşte mari şi vor deveni bărbaţi.

584. Dacă omori greieri, vei atrage ghinionul asupra ta.
585. Când îţi rugineşte vreun cuţit, este semn că cineva din casă

a tăiat ceva de furat cu acel cuţit.
586. La fel, o veche superstiţie europeană spune că nu este bine

să te căsătoreşti în luna mai, altfel mariajul nu va ţine nici măcar
un an de zile.

587. Nu trebuie să deschizi umbrela în interiorul casei, căci acest
gest ar atrage ghinionul.

588. Marinarii se fereau să ucidă chiar şi accidental pescăruşi sau
albatroşi, de teama ghinionului care urma să le lovească atât
echipajul, cât şi corăbile.

589. Se crede că croncănitul ciorilor anunţă mari nenorociri.
590. Se crede că oamenii care au mâinile calde, au în schimb

sufletul rece.
591. Românii cred că niciun bogat nu va intra în Rai, căci ”nimeni

nu poate să o boierească în amândouă lumile”.
592. Când îţi transpiră palmele, vei lua bătaie.
593. Să nu’ţi faci nevoile pe poarta sau gardul cuiva, căci pe

lumea cealaltă acela îşi va face nevoile pe tine.
594. Când îţi ţiuie urechile, te înjură sau te vorbeşte de rău cineva.
595. Când la masă se varsă vinul din pahar, este semn de veselie.
596. Dacă iarna pisicile se apucă brusc să sară şi să se joace prin

casă, este semn sigur de ninsoare cu viscol.
597. La români se crede că Sfârşitul Lumii va veni când vor fi

crâşme la toate marginile de drum, moşnegii vor lua de neveste
fete tinere, iar babele vor lua de soţim bărbaţi tineri.

598. Nu trebuie să omori câine sau pisică, căci nu’ţi vor ieşi
murăturile bune.

599. Când cântă cocoşul în pragul uşii, urmează să îţi vină oaspeţi
acasă.

600. În unele părţi din România se crede că dacă apare vreun pă du -
che pe fruntea unui om care boleşte la pat, acela nu va trăi mult.

601. Tot la noi se crede că nu este bine sa se tăia unghiile copilului
mic, până ce acesta împlineşte vârsta de un an, căci altfel
devine hoţ când va creşte.

602. La români se crede că atunci când visezi urs, are să dea
norocul peste tine.

603. În toată Europa se crede că dacă te mănâncă palma, este
semn că vei primi bani.

604. Se crede că dacă ai mereu un măgar în preajmă, diavolii nu
se vor apropia niciodată de tine.

605. Când cucul cântă şi noaptea, va fi un an bun.
606. Nu trebuie niciodată ca băieţeii să fie loviţi sau ameninţaţi cu

mă tura, căci atunci când vor ajunge bărbaţi, vor fugi fetele de ei.
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Arta vindecării în tradiţiile poporului român
Arta vindecării la poporul român are o vechime milenară, putând fi considerată un dar

strămoşesc. Fondul său inalienabil, comun tuturor regiunilor locuite de români,
permite identificarea unui tezaur originar, arhaic al acestui meşteşug care, după anumite
indicii istorice, arheologice, antropologice, geoclimatice, poate fi atribuit sacerdoţilor
geto-daci. Condiţiile climaterice ale Daciei, corelate cu bogăţia celor geografice (şes,
deal şi munte, ape curgătoare şi tezaure minerale) au favorizat existenţa în acest spaţiu
a unei incredibile diversităţi de specii vegetale, multe fiind endemice, adică locale.
Încă de pe vremea dacilor, o serie de plante ce cresc pe teritoriul de astăzi al României
erau întrebuinţate ca ierburi de leac. Chiar expresiile neaoş româneşti a lecui, leac, o
leacă (intim înrudite cu grecescul oligo – puţin) trimit la remedii în aparenţă infime
(cantitativ vorbind), care însă pot vindeca sau menţine sănătatea celor care le cunosc
adevărata întrebuinţare. Renumele unora dintre aceste plante merge până acolo încât
şi astăzi ele apar în percepţia populară ca fiind înzestrate cu virtuţi vindecătoare
magice, extraordinare, legate de o adevărată mitologie vegetală.
Multe dintre plante sînt considerate sfinte, precum Busuiocul (Ocimum basilicum),
unele făcând cândva obiectul unui cult specific, aşa cum este cazul Mătrăgunei (Atropa
belladona), al cărei nume este cu totul consonant, în mod uimitor, cu două cuvinte din
vocabularul mistic al Vedelor (matra şi guna). Acest cult urmăreşte întotdeauna rezultate
din domeniul medicinei magice, cum este cazul descântecelor ce se săvârşesc cu
ajutorul anumitor ierburi.
Plante de o mare importanţă biologică pentru om, prin principiile lor active, sunt întâlnite
acolo unde odinioară erau aşezările dacilor. Iată în această privinţă mărturia cunoscutului
fitoterapeut Ovidiu Bojor: „În urmă cu mulţi ani, lucram pe teren în zona Grădiştei,
aproape de sanctuarul vechii cetăţi regale Sarmizegetusa, împreună cu un amic care
nu prea cunoştea plantele şi efectele lor. Am găsit acolo, printre alte specii, şi specia
Circaea lutetiana sau Circaea intermedia, popular numită Tilişcă, Iarba vrăjitoarei…
Seara i-am făcut tovarăşului meu de drum un ceai din această plantă. Omul depăşise
bine a doua vârstă. Dimineaţa următoare mi-a povestit că de mult timp nu a avut o
noapte atât de frumoasă şi că s-a simţit ca la douăzeci de ani. A cules mai multe plante
şi pentru acasă. Din păcate, prin uscare ele şi-au pierdut acel efect cu adevărat
miraculos.“ Această plantă era cunoscută şi de antichitatea greacă, numele ei ştiinţific,
Circaea, fiind conex cu grecescul kirke, adică vrăjitoare (cu puţină intuiţie putem sesiza
şi legătura cu termenul popular românesc „hârcă“, ce desemnează adesea o babă
pricepută în ale vrăjitoriei).
De remarcat că în Grecia şi în regiunile mediteraneene această plantă nu creşte (de
fapt, din cele cinci specii de Circaea răspândite pe planetă, trei cresc pe teritoriul
României), ceea ce-l determină pe Bojor să considere că planta era procurată de anticii
greci din Dacia, unde era cunoscută şi folosită.  În ce priveşte mentalitatea aşa-zis
populară despre plante, din pespectiva ei, mare parte dintre ierburi se află sub puterea
celor mai temute şi mai respectate dintre fiinţele lumii nevăzute. Se folosesc astfel
expresiile Grădina Milostivelor, Grădinile Frumuşelelor, cu trimitere la Iele sau Rusalii.
Deloc întâmplător, tocmai în acele zone cresc flori precum Bănuţeii (Bellis perennis),
folosiţi contra bronşitei cronice, Saschiul (Vinca minor), Banatul (Geranium), folosit în
practica populară contra junghiurilor şi Vâzdoagele sau Garoafa de munte (Dianthus
superbus). Ultima, care are o floare frumoasă, este numită şi Buruiană de urât, este
considerată ca „aducătoare de urât“, considerându-se, din motive obscure pentru
mintea omului modern, că cel ce o poartă este respins de ceilalţi oameni.
În Moldova de peste Prut, ţăranii nu administrau niciodată bolnavilor o plantă de leac,
indiferent de puterea ei vindecătoare, fără descântec sau fără anumite practici magice.
Acest fapt demonstrează filiaţia ancestrală a medicinei populare, care se originează
într-o medicină sacerdotală, singura în care restabilirea sănătăţii era pusă în legătură
cu forţe supranaturale. În cazul Buruienii cu cinci degete (Potentila recta), numită şi
Iarba faptului pentru că i se atribuie puterea de a desface vrăjile, aceasta era adusă
acasă, iar după ce se spăla icoana Maicii Domnului, cu apa respectivă se stropea
Buruiana cu cinci degete, care se punea la icoană şi, dacă planta urma să fie fiartă în
ulcică nouă, se băteau trei mătănii, rostindu-se: „Te primim cu pâine şi sare, să ne fii
folositoare.“ 
Conform unei credinţe populare, cunoaşterea virtuţilor magico-terapeutice ale plantelor
poate fi însuşită în mod direct de la ele, prin intermediul miticului şarpe alb. În prima
jumătate a secolului al XIX-lea, în Tran sil va nia era renumit vraciul ţăran Mihai Sas, din
Topliţa Română, care spu nea că un şarpe năzdrăvan i-a dat cunoştinţa graiului tuturor
ier bu ri lor de leac. În casa lui era un adevărat pelerinaj al bolnavilor, care erau vindecaţi
cu descântecele şi leacurile pregătite de el din ierburi.
Culegerea plantelor de leac se desfăşoară de asemenea după un anumit calendar
cosmic, urmând un ritual specific. Unele plante, precum Usturoiul sau Pelinul, îşi
păstrează virtuţile vindecătoare pe tot parcursul anului, altele, precum Săgetătura, erau
culese înainte de Sfredelul Rusaliilor, ele pierzându-şi puterea binefăcătoare timp de o
lună după aceea, până la sfârşitul Săptămânii Mari. Uscarea plantelor se face în
mănunchiuri legate, care se atârnă de o grindă în pod.

ANTICII DESPRE FITOTERAPIA GETO-DACILOR
Herodot scria că dacii că sunt „buni cunoscători ai plantelor, având şi un meşteşug
deosebit pentru îngrijirea bolnavilor cu ajutorul plantelor“. 
Homer, marele poet al Antichităţii, scria despre geto-daci că, „în afară de curajul şi
bărbăţia dovedite în lupte, ei manifestau şi o înaltă educaţie morală, evidenţată prin
grija faţă de străini, de bolnavi şi de răniţii căzuţi pe pământul lor“.  
Strabon afirmă că la geţi preoţii erau medici (iatros) şi cunoscători de descântece, vraci
(goes) totodată.
În creaţia poetică a lui Ovidius (43 î.e.n.-17 e.n.), completată în timpul exilului său la
Tomis-Constanţa (8-17 e.n.), erau menţionate multe plante medicinale care creşteau în
spaţiul carpato-danubian şi mai ales la Marea Neagră (Pontus Euxinus).
Platon, în dialogul său Charmides, pomeneşte leacurile şi descântecele medicilor daci,
în cuvintele „Aşa stau lucrurile, Charmides, şi cu descântecul nostru. L-am învăţat cu
prilejul unei expediţii, de la unul dintre medicii din Tracia ai lui Zalmoxis, despre care se
zice că au darul de a te face nemuritor“. Tot el consemnează principiile holiste ale
medicinei geto-dace, punându-le în gura unui medic din Tracia al lui Zalmoxis: „Zalmoxis,
regele nostru, care este un zeu şi un mare înţelept, ne învaţă că, după cum e nepotrivit
să încercăm îngrijirea ochilor fără să vindecăm întâi capul, tot la fel, nici capul nu poate
fi îngrijit nesocotind trupul; având în vedere acest adevăr, trupul trebuie să fie îngrijit, în
acelaşi fel, într-un mod potrivit, împreună cu sufletul. Căci motivul pentru care medicii
greci nu se pricep la cele mai multe boli este acela că ei nu cunosc tainele întregului pe
care-l au de îngrijit. Dacă acest întreg e bolnav, atunci nici partea nu poate fi sănătoasă.
Dacă însă partea tulburată va fi vindecată, atunci şi întregul va fi din nou armonios, aşa
cum trebuie să fie, iar omul va trăi mult timp, plin de vigoare, bun la suflet şi fericit. Căci
toate se trag din suflet, atât cele rele, cât şi cele bune ale trupului şi ale fiinţei noastre
întregi, revărsându-se din suflet, aşa cum se răsfrâng de la cap asupra ochiului. Ca
urmare. mai întâi sufletului trebuie să-i dăm îngrijire, dacă vrem ca deopotrivă capul şi
restul trupului s-o ducă bine. Iar sufletul se îngrijeşte cu descântece. Să nu te laşi
înduplecat să îngrijeşti capul nimănui, dacă nu-ţi va fi încredinţat mai întâi sufletul spre
îngrijirea prin descântec. Aceasta este greşeala pe care, acum, o săvârşesc oamenii,
încercând să vindece o parte fără cealaltă.“
Pseudo-Apuleius, scriitor şi botanist din veacul al II-lea e.n., în lucrarea sa „De medica
minibus herbarum“, menţiona alte 37 de plante cu efec te terapeutice existente în Dacia:
aniarsexe-iarba sărată, budathla-lim ba boului, chlodela-ţelina de câmp, ciborastra-
brusture, diesema -coada va cii, dyn-urzică, dzena-cucută de apă, kardama-papură,
koikodila-păpălău, kroustane-rostopască, mantia-mure, mizela-cimbru, skite-scai. Multe
din aceste plante sunt utilizate şi astăzi în arsenalul fitoterapeutic.
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„BURUIENILE DE LEAC“, SINGURELE MEDICAMENTE FOLOSITE ODINIOARĂ
Pe la mijlocul secolului al XX-la, farmacistul Dr. Gh. P. Grinţescu prezenta într-o carte
premiată de Academie (Botanică farmaceutică. Cultura şi recolta plantelor farmaceutice,
publicată în 1945 la Bucureşti) o listă cu 500 de plante de leac ale poporului român,
bună parte din ele necunoscute în medicină şi farmacie. Acesta afirma că în popor
plantele de leac au o reputaţie bine stabilită, cunoştinţele despre ele fiind moştenite din
tată în fiu şi păstrate în taină de acei ce le ştiau mânui. Importanţa unora este foarte
mare şi rămăşiţele populare ale cunoştinţelor despre ele provin dintr-un tezaur sacerdotal
străvechi şi unic în spaţiul carpatic, lucru confirmat de faptul că aceleaşi buruieni sunt
cunoscute sub acelaşi nume şi pentru acelaşi tratament, din Maramureş până în
Oltenia şi din Apuseni până în Moldova nordică.
Iată câteva plante, împreună cu întrebuinţările lor în medicina populară:
Pentru junghi (pneumonie şi dureri reumatismale): Coada racului sau Scrântitoare

(Potentilla anserinna), folosită şi pentru scrântituri sau friguri, Rocoţea sau Buruiana
junghiului (Stellaria graminea).

Nebunie:  Sică (Statice Gmelini).
Febră tifoidă: Drob (Cytisus Heufelianus), Ononis hircina.
Blenoragie: Negruşcă (Nigella arvensis), Ciucuşoară sau Albiţă (Berteroa incana),

potolnic (Genista tinctoria).
Boli de piept: Turiţă mare (Agrimonia eupatorium), Cinci degete (Potentilla reptans),

Lytospermum arvense, Helyanthemum vulgare.
Reumatism: Cinci degete (Potentilla alba), Pidosnic (Cerinthe minor), Trifoi roşu

(Trifolium pratense), Cervană sau Iarba lui ceas rău (Lycopus europaeus), Urzică
mare (Urtica dioica), Răchită (Salix fragilis).

Debilitate: Năsturel sau Iarba voinicului (Nasturtum silvestre) – se foloseşte şi ca salată
de primăvară, Solovârfiţă (Phlomis tuberosa) – se pune în baia lăuzelor, Răchitan,
Florile zânelor sau Sburătoare (Lytrum salicaria) – folosită şi împotriva paraliziei,
Bobornic (Veronica beccabunga) – în popor se foloseşte şi împotriva neputinţei la
urinare, a hidropiziei şi pentru curăţirea sângelui, Cătină (Tamarix Palassi), Slăbănog
sau Buruiana celor slabi (Impatiens noli-tangere) – are proprietăţi diuretice.

Icter sau hepatită: Buruiana gălbinării sau Iarba faptului (Potentilla recta), Morcov
(Daucus carota), Hrean (Armoraceae rustica) – se foloseşte şi la tuberculoză.

Dureri de stomac: Cinci degete (Potentilla reptans), Volbură (Convulvulus arvensis),
Brustan (Telechia speciosa) – considerat bun pentru toate bolile, Spirea filipendula,
Salvia silvestris, Orobus niger, Ononis hircina.

Hernie: Studeniţă (Arenaria serpillyfolia), Sânziene (Galium mollugo), Phelipaea ramosa.
Dalac sau antrax: Izma broaştei (Mentha aquatica) – folosită ca stimulent în convalesenţă

şi contra palpitaţiilor, Brâna ursului (Heracleum sphonylium), Rostogol sau Măciuca
ciobanului (Echinops sphaerocephalum), un soi de neghină (Agrostema coronaria),
Heracleum sibiricum.

Epilepsie: Silnic sau Rotundioară (Glechoma hederacea), Sburătoare sau Pufuliţă
(Epilobium hirsutum), Unghia Găii (Astragalus glycyphyllos), Asperula cznanchica.

Cancer:  rădăcini de la diferite specii de spini şi ciulini, Cardus şi Cirsium. Spin
(Carduus acanthoides), Scai (Carduus candicans), Pălămidă (Carduus crispus),
Ciulin (Carduus nutans), Crăpuşnic (Cirsium boujarti), Colţul lupului (Cirsium erisithales),
Crăstăval (Cirsium oleraceum), Captalan (Cirsium rivulare).

Dizenterie: Cioroi (Inula salicina), Cătuşnica sau Iarba vântului (Nepeta cataria), Priboi
sau Pălăria cucului (Geranium phaeum).

Oreion: Zârnă sau Umbra nopţii (Solanum nigrum), Silnic (Glechoma hederacea),
Crăiţe sau Vâzdoage (Taegetes erecta).

Prostată: Talpa gâştei (Leonorus cardiaca, Rocoină (Stalaria media).
Pentru răni şi furuncule, se utilizau frunzele de patlagină sau de muşcată. În faza de

inflamaţie acută, frunzele aveau efecte de înmuiere a pielii, iar enzimele proteolitice
acţionau prin macerarea colagenului din ţesuturi, astfel ca furunculul să erupă.

În secolele XIV-XV, medicina populară se practica în bolniţele existente n majoritatea
mânăstirilor, cum ar fi Tismana, Bistriţa (din Oltenia), Neamţ, Prislop (din Moldova), în
care se foloseau plante medicinale recoltate din flora spontană din jurul mânăstirii sau
cultivate în grădinile proprii. Bolile tămăduite erau cunoscute prin anumite denumiri
populare: aprindere (congestie pulmonară), oftică (tuberculoză), rac (cancer), blândă
(urticarie), brâncă (erizipel), buboaie (furunculoză), cârtiţe (varice), dalac (antrax),
gălbinare (icter), lungoare (febră tifoidă), vătămătură (hernie), trânji (hemoroizi), gâlci
(amigdalită).
Pentru fiecare boală, călugării din mânăstiri, precum şi vracii şi doftoroaiele satelor,
foloseau anumite plante cunoscute ca tămăduitoare: angelica la vătămătură şi boli de
inimă, rostopască la gălbinare, fierea pământului la friguri, alior la reumatism şi
pecingine, captalan la lungoare.
În tratamentul altor boli se mai foloseau brusturele, brustanul, scrântitoarea, coada
calului, coada şoricelului, pojarniţa, muşeţelul, zămoşiţa, bozul, busuiocul, sunătoarea.

ÎNLESNIRI ALE DOMNITORILOR PENTRU NEGUSTORII DE PLANTE MEDICINALE
Domnitorii din acele vremi încurajau utilizarea plantelor medicinale prin mijloacele avute
la dispoziţie. Alexandru cel Bun din Moldova a acordat privilegii deosebite negustorilor
din Lvov (anul 1408), iar Mircea cel Bătrân a acordat privilegii negustorilor din Braşov
(anul 1413), pentru a se aduce produse farmaceutice din plante şi condimente procurate
din străinătate (tămâie, piper, şofran, scorţişoară, cuişoare, nucşoară, ghimbir).

Putem exemplifica unele remedii naturale aplicate cu succes, păstrate în memoria
poporului timp de multe veacuri. Ştefan cel Mare, rănit la picior în luptele cu turcii, la
Cetatea Chiliei, a fost tratat de medicii italieni Matteo Muriano şi Ieronim da Cesena, cu
loţiuni şi cataplasme de muşeţel, isop, tătăneasă şi eucalipt. Mai târziu, Alexandru
Lăpuşneanu, fiind bolnav de ochi (în anul 1558), a fost îngrijit de un spiţer din
Transilvania cu nişte plante, printre care mentă, isop, muştar şi scorţişoară.
Printre cele mai vechi texte păstrate în ţara noastră în domeniul fitoterapiei şi
aromaterapiei se numără manuscrisul intitulat Folosirea plantelor de leac, datat din
secolul al XVI-lea şi conservat în Arhivele Statului din Bucureşti. Aici sunt menţionate
unele preocupări de fitoterapie casnică, utilizând multe specii medicinale folosite la
acea vreme (brusture, ghinţură, iarba tăieturii, patlagină, pătrunjel de câmp, schinel,
şopârlaiţă, traista ciobanului, urzică) precum şi unele specii aromatice alimentare
(angelica, mărarul, melisa). Menta era considerată ca un leac foarte preţios, „cu mare
putere de a vindeca toate bolile şi de a smulge toate stricăciunile lăuntrice“.
PRIMELE FARMACII, ÎN EVUL MEDIU
În Evul Mediu au fost înfiinţate primele farmacii orăşeneşti, susţinute financiar de
primăriile din Sibiu (1494), Braşov (1512), Bistriţa (1516) şi Făgăraş, care livrau extracte,
siropuri şi uleiuri eterice din plante, mai ales ape de roze, mentă, tei şi soc. La sfârşitul
secolului al XVI-lea, plantele medicinale pentru tratamente erau denumite „specii“ şi se
distribuiau de către spiţer, în timp ce plantele aromatice erau distribuite de aromatori,
cunoscuţi în Iaşi încă din anul 1594. În „Pravila“ lui Vasile Lupu (1646), aromatorii se
mai numeau „vraci“, iar în timpul domnitorului Dimitrie Cantemir erau denumiţi „apotecari“
(în greacă, apotheke înseamnă depozit).
Primul spital din ţară care a folosit, cu predilecţie, plantele medicinale autohtone a fost
construit în Bucureşti, lângă mânăstirea Colţea, între anii 1695-1708, pe baza planurilor
elaborate de spătarul Mihai Cantacuzino. Spitalul avea 24 de paturi destinate bolnavilor
săraci, care erau trataţi cu diferite plante tămăduitoare.
În timpul domniei lui Grigore al III-lea Ghica din Moldova este fondat Spitalul „Sfântul
Spiridon“ din Iaşi (1757), în care tratamentele pentru toate bolile îmbinau folosirea
plantelor de leac cu rugăciunea pentru vindecarea suferinţelor şi iertarea păcatelor.
Necesarul de plante era asigurat de spiţerul Anton Faermann, decedat cu întreaga sa
familie în timpul ciumei din anul 1770.
Un alt lăcaş bisericesc orientat spre folosirea plantelor în tămăduirea bolnavilor a fost
Mănăstirea Obedeanu, în incinta căreia a luat fiinţă spitalul din Craiova în anul 1777.
ÎNCEPUTUL CERCETĂRILOR MODERNE
La începutul secolului al XIX-lea, arsenalul plantelor cu proprietăţi medicinale folosite în
ţările române s-a lărgit prin introducerea unor specii sau produse aduse din străinătate:
scoarţa arborelui de China, anason, revent, siminichie, şofran, piper negru, scorţişoară,
cuişoare, nucşoară, ienibahar, cassia, camfor, salep şi sabur. Tot în această perioadă s-
au importat şi unele preparate din plante aromatice exotice, prezentate sub formă de
balsamuri, extracte, elixire, tincturi, uleiuri, unguente şi ape aromate (de melisă, fragi,
isop, măgheran şi portocale).
Pentru a organiza colectarea ştiinţifică a plantelor medicinale şi aromatice din flora
spontană sau de la cultivatori, care erau necesare prelucrării în laboratoarele farmaceutice,
a luat fiinţă un prim laborator de cercetare „Planta Vorel“ din Piatra Neamţ, prin hrisovul
dat de voievodul Ioan Sandu Sturdza, domnul Moldovei (1825). Sistemul de valorificare
şi distribuţie a produselor medicinale prin reţeaua de farmacii a fost mai bine structurat
după anul 1831, ca urmare a aplicării prevederilor Regulamentului Organic, introdus în
ambele ţări româneşti.
Sistematizarea datelor ştiinţifice privind alcătuirea reţetelor farmaceutice a făcut obiectul
unei ample lucrări de sinteză, realizată de un larg colectiv de specialişti, la îndemnul dr.
Carol Davila. Colectivul a fost condus de farmacistul Constantin C. Hepites (1802-
1890). Acesta a elaborat prima farmacopee română (1862), care avea 790 de pagini şi
era apreciată ca fiind una dintre cele mai valoroase lucrări de acest gen din Europa. În
afara indicaţiilor din farmacopee, sistemul de preparare a produselor farmaceutice,
naturale şi de sinteză a fost reglementat prin apariţia unei „Legi sanitare“ din 1874,
elaborată de Anastasie Fătu şi I. Felix.
APARIŢIA MEDICAMENTELOR DE SINTEZĂ CHIMICĂ
Avântul imperios al medicaţiei cu produse de sinteză chimică, cu efecte incerte şi
adesea dăunătoare, a împins fitoterapia din România în subsolul medicinii pe o perioadă
destul de lungă.
Prin dezvoltarea aberantă a chimioterapiei, până la mijlocul secolului XX, farmacopeele
din lume au înregistrat peste 100.000 de preparate chimice. În ultimii 40-50 de ani, pe
lângă prea puţinele succese de necontestat, au fost semnalate tot mai multe scandaluri
şi cazuri de intoxicaţii grave cu medicamente de sinteză chimică, nu de puţine ori
mortale, care s-au datorat efectelor secundare, necunoscute sau ascunse iniţial din
interese comerciale.
REDESCOPERIREA FITOTERAPIEI
Împotriva poluării medicamentoase, devenită un flagel ameninţător, se ridică, peste tot
în lume, din ce în ce mai multe personalităţi ştiinţifice care cer reevaluarea mijloacelor
terapeutice tradiţionale şi revenirea la remediile naturale ale fitoterapiei.
În ultimele 3-4 decenii, practica multor medici din România s-a orientat tot mai mult spre
„redescoperirea“ plantelor medicinale şi limitarea tendinţei de medicaţie exclusiv alopată,
promovată de marile concernuri farmaceutice. Se apreciază că extinderea culturilor de
plante medicinale pe teritoriul românesc va putea asigura tot necesarul de materii prime
şi produse finite pentru industria farmaceutică, farmacii, spitale şi consumul casnic.
Este anormal ca, având un asemenea tezaur de excepţională valoare, ţara noastră să
importe, de la firme străine, produse naturiste la preţuri exagerat de mari. Nu cere un
efort prea mare ca, în viitorul apropiat, dealurile rămase golaşe şi erodate, colinele
necultivate şi luncile cu soluri bogate şi umede să devină, treptat, izvoare de sănătate
pentru populaţia ţării.
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CUVINTE ÎNCRUCIŞATE

BIGI BIGI de:    Adi BOTEA 

ORIZONTAL:
1) O trăire zguduitoare.
2) Mişcarea şahiştilor de pretutindeni

– Un sol nepoftit.
3) Scoate un oftat de necaz şi

supărare – Nani, nani... (fem.).
4) Purtător de cuvânt – Activitatea de

până la pauza de masă.
5) Un produs cu rezultat greşit – Se

iese pe uşi! – Haine de cânepă!
6) Girantul unor acţiuni ce durează –

Prefaţa unor vorbe rele.
7) Prezentare unanim apreciată –

Consultaţii la dispensarul comunal.
8) Stabiliţi la pol – Finalul războiului.
9) Relaţii de bună vecinătate.
10) Cal de mare! – Start spre viitor –

Reţinut pe statele de plată.
11) Salvator de la înec – Lipsiţi de bu-

curiile vieţii.

VERTICAL:
1) Freamatul dureros al tinerelor

vlăstare.
2) Superlativul montaniarzilor – Primite

într-o misiune cazonă.
3) Revenire în cadrul unui duet infantil

– Îmbrăţişată cu multă căldură.
4) A se învoi de la serviciu – Aşezată

în stative. 
5) Picată din ură! – Criză ce poate fi

fatală – A face consumaţia.
6) Diferenţa de valoare pe piaţa trans-

ferurilor – Cu bună ştiinţă, e băgat la
ocnă

7) Cupa cupelor la ţară.
8) Victimele unor atacuri sângeroase –

Rezultatul unei trageri.
9) Deţinătoarele unor triste amintiri –

Brute care nu produc groază.
10) Urât la înfăţiţare – Dama de alb

după încheierea partidei – Zonă...
expusă la soare!

11) Furnizori de momele.

Sfântul Nicolae, ocrotitorul 
tuturor celor care călătoresc!

A fost un copil special
Sfântul Nicolae este cel mai cunoscut şi cel mai iubit sfânt al Bisericii
ortodoxe. Este cinstit în fiecare an pe data de 6 decembrie. Conform
cărţilor bisericeşti, Sfântul Nicolae s-a născut în jurul anului 270, în lo-
calitatea Pătară, din Grecia, într-o familie bogată şi credincioasă. De
origine grecească (Nikolaos), numele său este format din două cuvinte:
nike, „victorie “(de la nikao, „a învinge “), şi laos, „popor “, care ar
putea fi interpretat ca „victorie obştească”.
Potrivit Tradiţiei, Nicolae a fost un copil minunat. Se hrănea numai din
sânul drept al mamei sale, iar în fiecare zi de miercuri şi de vineri,
mânca o singură dată şi numai după apusul soarelui. Se mai spune că
după moartea părinţilor săi, din cauza unei epidemii, el şi-a împărţit
întreaga avere săracilor, devenind ocrotitorul bătrânilor, al celor
nedreptăţiţi şi al celor săraci.
Tot el a fost acela care a salvat cele trei surori al căror tată ar fi vrut să
le împingă spre prostituţie, din cauza sărăciei. Astfel că le-a dăruit
fiecăreia o sumă însemnată de bani şi le-a ferit astfel de viaţa în des-
frânare

Ocrotitorul marinarilor şi al tuturor celor care călătoresc
Sfântul Nicolae a avut de mic dorinţa de a sluji biserica şi s-a hotărât
să plece să se închine la Sfintele Locuri. În timpul călătoriei sale, pe
mare a avut loc o furtună puternică. Toţi cei prezenţi în corabie se
gândeau că vor muri, dar Sfântul Nicolae având o credinţă foarte
puternică, a reuşit prin rugăciuni să îmblânzească marea. Apoi, a
înviat un corăbier care căzuse din vârful catargului pe punte. Datorită
acestor minuni, Sfântul Nicolae a devenit ocrotitorul marinarilor şi al
tuturor celor ce călătoresc.
După ce s-a întors din Ierusalim s-a retras într-o mănăstire şi, la scurt
timp, a fost hirotonit preot. Se spune că Dumnezeu I s-a adresat în
timpul rugăciunii şi că i-a cerut să se întoarcă printre oameni pentru a-
i sluji mai bine. Astfel că el a decis să meargă în cetatea Mira, unde a
fost numit arhiepiscop. Deşi nu a dorit această funcţie, se spune că
Mântuitorul i s-a arătat în vis, dăruindu-i Evanghelia şi îndemnându-l
să primească această funcţie.

Sfântul Nicolae a participat la primul Sinod Ecumenic, ce a avut loc în
anul 325, la Niceea. La acest sinod a fost combătută învăţătură
greşită a lui Arie, preotul din Alexandria, care mărturisea că Fiul nu
este deofiinta cu Tatăl, ci este o primă creatură a Lui. Se spune că
Sfântul Nicolae l-a pălmuit pe Arie pentru învăţătura sa greşită şi de la
această palmă a Sfântului Nicolae a rămas obiceiul ca, în 5 decembrie,
celor neascultători să li se dea o joardă în semn de avertisment.

Sfântul Nicolae ocroteşte casa
Se spune că era mai demult un om sărac, atât de sărac că nu avea ce
să mănânce. Era văduv şi bolnav şi îşi ducea zilele de pe o zi pe alta
muncind la câte cineva prin sat. Într-o zi de iarnă, aproape mort de
foame s-a dus la cârciumarul din sat să îi ceară pe datorie o pâine,
dar acesta nu i-a dat.
Bietul om s-a întors acasă şi a văzut într-un colţ o icoană veche a
Sfântului Nicolae pe care s-a hotărât să o dea cârciumarului pentru o
pâine. Acesta s-a învoit până la urmă şi i-a dat. Cârciumarul a dus
icoana acasă, dar copiii lui au legat-o cu o aţă şi o târau prin casă,
jucându-se. Un om sărac a vizitat cârciumarul şi a văzut ce se
întâmpla cu icoana.
I-a plătit o sumă modică şi a luat-o acasă la el. Cum era slugă la un
boier, şi-a pus-o deasupra patului pentru închinăciune. Odată, boierul
a plecat cu întreaga familie pentru a se aproviziona şi cum nu mai era
nimeni, casa a fost vizitată de hoţi. Aceştia au găsit de toate de furat şi au
vrut să ia şi icoană, dar când au atins-o, mâinile le-au rămas încleştate pe
ea şi astfel au fost prinşi de boier.

Noroc pentru recolte
Pentru a avea recolte bune în anul care urmează, există datina ca în
seara de Sfântul Nicolae, tinerii să colinde prin sat pentru a primi în
dar fasole, cartofi, porumb etc. Dacă gazdele nu vor să dea, se spune
că acest fapt atrage ghinion. De asemenea, a doua zi după Sfântul
Nicolae se fac slujbe de pomenire a morţilor de moarte năpraznică
(înecaţi, omorâţi, bătuţi, mâncaţi de animale sălbatice) şi cei dispăruţi
fără urmă.

Ritual pentru căsătorie
Se spune că fetele nemăritate obişnuiesc să facă un ritual pentru a-şi
găsi perechea. Păstrează o porţie de colivă făcută de ziua Sfântului
Nicolae până pe 1 ianuarie, ziua Sfântului Vasile, pusă în faţa celor
două icoane a sfinţilor.
De sfântul Vasile, coliva se mănâncă după ce a fost spusă rugăciunea
sfântului, înainte de a mânca orice altceva. Se spune că acest ritual
este foarte puternic şi fetele se mărită în câteva săptămâni de la
efectuarea lui.

Sfântul Nicolae iubeşte copiii
În seara de 5 spre 6 decembrie, copiii primesc daruri de la Sfântul
Nicolae. Ei îşi pregătesc ghetuţele de cu seară, iar în timpul nopţii,
sfântul le pune dulciuri şi fructe în ele, dacă au fost cuminţi. Dacă nu
au fost chiar cuminţi, pe lângă cadouri, copiii mai găsesc şi o nuieluşă
în ghete, ca îndemn spre îndreptare.

Miracole ce s-au petrecut de Sfântul Nicolae…
Miracolele petrecute de Sfântul Nicolae, așa cum vă anunță titlul, sunt
numeroase, iată-le pe cele despre care s-a vorbit mai mult!

Legenda celor 3 ofițeri
O revoltă izbucnește în Frigia, o regiune antică din Anatolia (Turcia de
azi) aflată sub ocupație romană. Împăratul roman va trimite trei ofițeri
din armata sa pentru a le înmâna un ordin. Ei se vor îmbarca pe un
vas cu pânze, dar în timpul călătoriei vânturile nu le sunt prielnice și
vor fi nevoiți să facă escală la Myra. În acest oraș, cei trei militari sunt
primiți de către un episcop care nu este nimeni altul decât Sfântul
Nicolae.
Câteva zile mai târziu, romanii își continuă călătoria până în Frigia,
reușind să restabilească ordinea, după care se întorc la Roma. Sunt
însă victimele unui complot în timpul absenței lor, iar împăratul roman
îi condamnă la moarte.
Dar, Sf. Nicolae îi apăru în vis impăratului și îi ordonă să-i elibereze. A
doua zi, ofițerii sunt grațiați de împărat, gestul fiind socotit un miracol.

Legenda lui Sir de Rechicourt
Legenda începe în jurul anului 1230, când Sir de Réchicourt (Lorraine)
îl urmează pe împăratul Frederic al II-lea al Sfântului Imperiu Roman
în cea de-a șasea cruciadă.
În timpul acestui război sfânt, cavalerii creștini au fost supuși la multe
atacuri, iar ducele de Lorraine a fost capturat de saraceni.
Știind că faima lui era mare, l-au întemnițat sperând să primească o
răscumpărare substanțială în schimbul vieții sale. Sir de Réchicourt a
fost legat de mâini și picioare de lanțuri grele și plasat într-o temniță
sumbră.
Au trecut zile, luni și ani, timp în care cavalerul din Lorraine își pierde
treptat speranța de a fi eliberat și de a rămâne în viață.
În seara zilei de 5 decembrie 1240, cu o zi înainte de moartea sa, își
aminti că în ziua următoare va avea loc sărbătoarea patronală în Lor-
raine.
Atunci s-a hotărât să se adreseze cu rugăciuni episcopului din Myra,
adică Sfântului Nicolae.
În acea noapte fu trezit din somn de frig, dar constată uimit că nu mai
era în celulă, ci în fața intrării bisericii Saint Nicolas-de-Port, din
Lorraine. Era încă legat, dar ca un miracol era liber.

Legenda copilului ștrangulat
Spre  anul 297, un țăran bogat organiză într-o zi o mare sărbătoare.
Va invita mai multe persoane. Însă Satana se amestecă printre ei
travestit în pelerin.
Seara copilul țăranului a fost dus în camera sa, ca să adoarmă. În
timpul somnului, Diavolul s-a strecurat în camera copilului și l-a
ștrangulat.
Sfântul Nicolae, deghizat în cerșetor, se prezintă și el la această
sărbătoare și insistă să meargă în camera copilului (care era mort)
pentru a mânca.
Din acest moment, miracolul s-a produs, deoarece “cerșetorul” a ieșit
cu copilul înviat.
Unele dintre aceste miracole sunt reluate în cântecele populare
interpretate de copii în ziua de Sfântul Nicolae.
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DIN LUMEA VEDETELOR

Prințul Harry, căsătorie. Meghan
Markle se mută la Londra

ABC informează faptul că actrița americană Meghan Markle și
prințul Harry vor petrece împreună Sărbătorile de Crăciun și
ulterior ar putea anunța că se căsătoresc.

Meghan Markle se află deja la Londra. Vizita ei intervine într-un
moment în care zvonurile privind apropiata nuntă cu printul
Harry s-au intensificat. Potrivit ABC, Casa Regală ar putea
anunța în curând data nunții.
Mass-media britanice au dezvăluit că actrița și nepotul reginei
Elisabeta a II-a vor petrece primul Crăciun împreună și după
sărbători vor anunța fericitul eveniment.
După ce și-au oficializat relația, odată cu prima lor apariție
publică împreună la Jocurile Invictus din Toronto, iar Meghan i-
a fost prezentată reginei, cei doi iubiți ar fi primit acordul Casei
regale.

A ieșit la iveală! Care sunt, de
fapt, veniturile Andreei Esca

Mulți ne-am întrebat, de-a
lungul timpului, cât câștigă
cea mai cunoscută prezen-
tatoare de știri din România,
veniturile acesteia fiind
învăluite mereu de mister.
În jurul acestei controversate
teme s-a creat o poveste fără
sfârșit. De-a lungul anilor, în
presă, s-au vehiculat tot felul
de cifre, dar până la urma
nimic nu a fost declarat oficial
în acest sens. Asta, până

acum, când totul a ieșit la iveală.
Mulți s-au întrebat, de-a lungul timpului, cât câștigă cea mai
cunoscută prezentatoare de știri din România. Datele oficiale
au fost făcute publice recent.
Ca emblemă a PRO TV-ului, Andreea Esca ar primi un salariu
generos din partea conducătorilor televiziunii din Pache, dar
acest aspect rămâne, deocamdată, învăluit în mister.
Însă avem cu exactitate veniturile pe care Esca le obține prin
firma de programe de televiziune. Deși câștigurile companiei au
fost modeste în primii ani de activitate, acestea au crescut
substanțial, ajungând în 2016 la 334.105 lei, potrivit datelor de
la Registrul Comerțului, informează Antena 3.
Vedeta a reușit să obțină în ultimii doi ani o sumă de 120.000
de euro doar din propria afacere.

O tânără de 19 ani şi-a DISTRUS
viaţa: A vrut să arate ca Angela

Jolie, dar a ajuns o ruină
O tânără de 19 ani a vrut să
arate ca Angelina Jolie, dar
a sfârşit prin a-şi distruge
viaţa. După 50 de operaţii
estetice, tânăra spera să
semene cu idolul ei. Ce a
ieşit e ceva groaznic. Sahar
Tabar a declarat că a fost la
dietă luni de zile pentru a-și
menține greutatea „ideală”:
40 de kilograme.
Un internaut a descoperit
asemănarea izbitoare dintre

tânără și personajul „Mireasa moartă”, din desenul animat scris
și regizat de faimosul Tim Burton în 2005.

Dan Diaconescu face o mișcare
total neașteptată: 

Ce a lansat fostul parlamentar?
Deși în presă s-a tot scris că fostul parlamentar, Dan Diaconescu,
s-ar putea răzbuna pentru timpul petrecut în închisoare, se
pare că acesta nici nu se gândește la așa ceva. Mai mult de
atât, fostul realizator a făcut o mișcare total neașteptată.

Potrivit cancan.ro, Dan Dia-
conescu a lansat o nouă
prăjitură. Este o prăjitură cu
fructe și ciocolată neagră și
îi poartă chiar și numele,
inițialele sale fiind scrise pe
glazura de ciocolată albă. O
porţie din această prăjitură
costă 11 lei.
Fostul parlamentar Dan Dia-
conescu a fost eliberat
condiţionat, după ce a efec-
tuat aproape 3 ani din
pedeapsa de 5 ani şi 6 luni
de închisoare pentru şantaj.
La ieşirea din penitenciar,

fostul realizator TV le-a declarat jurnaliştilor că nu poate vorbi
cu ei despre dosarul său, din cauza interdicţiei de 10 ani şi
jumătate, din care au trecut deja 3, pe care au fixat-o magistraţii.
„Mai am 7 ani şi jumătate, abia atunci ne putem întâlni intr-o
conferinţă de presă”, a spus acesta.
Dan Diaconescu a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel
Bucureşti, la cinci ani şi şase luni de închisoare cu executare,
pentru şantajarea lui Ion Moţ, fost primar al comunei arădene
Zărand, precum şi a omului de afaceri Paul Petru Ţârdea.
Judecătoria sectorului 4 a decis că Dan Diaconescu poate fi
eliberat condiţionat pentru că „şi-a format o atitudine corectă
faţă de valorile sociale” şi pentru că a primit 186 de zile com-
pensatorii. Decizia luată de Tribunalul Ilfov este definitivă.

Cine este cea mai de succes
femeie din România

Topul celor mai de succes femei din România a fost făcut public
de revista Capital. Pentru prima dată Topul femeilor de success
îşi schimbă structura.
În 2017, cele 100 de personalităţi au fost împărţite pe 10
categorii profesionale: antreprenoriat, CEO, politică şi administraţie
publică, avocatură, consultanţă, marketing şi PR, sport, ştiinţă-
artă-cultură, jurnalism-vedete şi implicare socială.
Astfel, primele trei locuri au revenit sportului, administraţiei şi
antreprenoriatului. Simona Halep (460 puncte – cu 80 mai mult
decât în ediţia de anul trecut) ocupă prima poziţie, după ce în luna
octombrie a devenit cea mai bună jucătoare de tenis din lume.

Pe locul secund se află comis-
arul european Corina Creţu
(415 puncte), care a urcat
15 locuri în clasament. Podi-
umul este întregit de ocupanta
locului întâi al categoriei
„Antreprenoriat” – Anca Vlad
(405 puncte, cu 30 în plus
faţă de ediţia precedentă).

Shashi Kapoor, simbol 
al Bollywood-ului, 

a murit la vârsta de 79 de ani
Shashi Kapoor, simbol al Bol-
lywood-ului, o vedetă a cin-
ematografiei indiene a anilor
1970 şi membru în industria
din film indiană, a murit la
vârsta de 79 de ani după o
lungă suferinţă, a anunţat fa-
milia actorului citată de AFP.
Actorul multipremiat a murit
luni, la spitalul din Mumbai,
a declarat nepotul său Rand-
hir Kapoor, fiul lui Raj Kapoor.
Un alt membru al familiei a
confirmat moartea actorului
pentru AFP. 

"Da, a murit. A avut mai multe probleme la rinichi", a anunţat
Randhir Kapoor pentru PTI. 

Shashi, cel mai mic fiu al lui Prithviraj Kapoor, un pionier al
filmului şi teatrului indian - a apărut în mai mult de 150 de filme,
câştigând inimile fanilor cu farmecul şi înfăţişarea sa. Cele mai
cunoscute roluri ale sale sunt în filme precum "Jab Jab Phool
Khile/ Whenever The Flowers Bloom" (1965), "Kabhi Kabhie/
Sometimes" (1976), şi "Kalyug/ Age of Downfall" (1981).
Prim-ministrul indian Narendra Modi şi-a exprimat pe Twitter în-
tristarea la aflarea veştii că Sashi Kapoor a murit. 
"Interpretările sale minunate nu vor fi uitate de generaţiile care
vor veni", a scris Modi. 
Kapoor s-a născut în estul oraşului indian Calcutta, în 1938,
fiind cel mai mic dintre cei trei copii ai familiei. Şi-a început
cariera devreme, asistându-şi tatăl în turneele companiei de
teatru şi apărând pe scenă în producţii precum  "Shakuntala", o
poveste de dragoste clasică indiană, la vârsta de 6 ani. 
Cariera sa la Bollywood a început în copilărie şi a debutat cu
rolul principal în "Dharmputra", în 1961. Kapoor a fost printre
primii actori de origine indiană care a lucrat în străinătate, cu
roluri precum cel din "The Householder" (1963), "Heat and
Dust" (1983) şi "Shakespeare Wallah" (1965).
În 1958, Kapoor s-a căsătorit cu actriţa britanică Jennifer Kendal,
cu care are trei copii. Kendal a murit de cancer la vârsta de 51 de
ani, în 1984. Kapoor a câştigat numeroase premii de interpretare
iar în 2011 a fost recompensat cu Padma Bhushan, una dintre
cele mai importante distincţii civile din India. 
Fratele mai mare al lui Shashi, Raj Kapoor, care a murit în 1988,
a fost de asemenea unul dintre cei mai cunoscuţi actori indieni.

Tom Hanks a vorbit despre
scandalul sexual de la Hollywood

Actorul a vorbit în cadrul unui
eveniment organizat de The
Holly wood Reporter şi a în-
ceput prin a prezenta ”partea
bună” a industriei cine-
matografice.
„Sunt multe motive pentru
care oamenii lucrează în in-
dustria filmului. Să lucrezi la
un film este o experienţă care
poate crea foarte multă bu-
curie. Poţi întâlni persoana
de care te îndrăgosteşti, poţi

râde mult alături de echipă, poţi să îţi capeţi cel mai bun prieten
din viaţa ta, poţi lucra cu unul dintre idolii tăi. Aceasta este
partea bună a industriei”, a spus Tom Hanks.
„Însă, se pot întâmpla şi lucruri negative. Sunt unele persoane
care intră în această industrie pentru că au pierdut puterea în
alte domenii de activitate. Am produs un proiect în care cineva
a spus: «Există un element de hărţuire în ceea ce se întâmplă
aici». Şi imediat ce auzi asta, trebuie să te ocupi de problemă.
Vorbeşti cu toată lumea şi afli ce s-a întâmplat”, a adăugat el.
Tom Hanks a primit numeroase premii Emmy în calitate de
producător executiv, conducând compania de producţie Playtone.
El a vorbit despre motivul pentru care la Hollywood au apărut
atât de multe acuzaţii de hărţuire şi agresiune sexuală.
„Poate exista acel comportament de prădător pe platourile de
filmare, din cauza gândului:  «Suntem în circ, pe drum şi, prin
urmare, regulile chiar se mai aplică? Nu prea se aplică». Mai
există gândirea: «Vino şi încearcă să obţii acest loc de muncă
de la mine. Vino să îmi demonstrezi că vrei acest loc de
muncă». Acesta este un păcat şi este împotriva legii. Este un
tip de hărţuire şi de comportament de prădător care încalcă un
cod asumat al eticii”, a explicat Hanks.
„Niciodată nu este prea târziu pentru a face o schimbare. Şi
aceasta este responsabilitatea oricui îşi doreşte să respecte un
cod al eticii profesionale”, a mai spus el.
Tom Hanks, născut pe 9 iulie 1956, este actor, regizor şi
producător american de film, care a câştigat de două ori premiul
Oscar la categoria ”cel mai bun actor principal”, cu rolurile inter-
pretate în filmele ”Philadelphia” şi ”Forrest Gump”. Starul
american a primit alte trei nominalizări la Oscar pentru prestaţiile
sale din filmele ”Vreau să fiu mare/ Big”, ”Salvaţi soldatul Ryan”
şi ”Naufragiatul”. În palmaresul său se mai află patru Globuri de
Aur şi un Urs de Argint, câştigat la Festivalul de Film de la
Berlin în 1994, pentru ”Philadelphia”.



BANCURI
• Claustrofobia reprezinta teama de spatiile inchise.

De exemplu: Merg la magazinul unde se vand bau-
turi alcoolice si ma tem sa nu fie inchis.

• E bine să ai amnezie. Nu te doare nimic şi în fiecare
zi afli numai lucruri noi.

• Nu o mai las pe nevastă-mea la volan...
Conduce atât de prost, încât astăzi GPS-ul a în-
ceput să spună „Tatăl nostru”.

• Cu adanca durere în suflet anunţăm dispariţia, din-
tre noi, a celui ce a fost şi nu mai e: Doru D. Muncă!

• Trei osence, foste prietene de copilarie, colege de scoala mai
tirziu, se intilnesc dupa mai multi ani, deja mature.
Dupa imbratisarile de rigoare, intrebari ca „Ce mai faci?” etc.,
se intreaba reciproc:
– D-apoi tu Marie, luatu-te-ai?
– Luat dara!
– Si cum-ui?
– Apoi, dragele mele, mi-am luat un ficior mindru, chipes, put-
ernic, numai ca are un betesug! 
– Dusu-l-ai la doftor?
– Dus.
– Si ce-o zis doftoru?
– O zis ca-i surd de-o ureche!
– No las ca nu-i bai, doar nu trebuie sa auda toate cele!
– D-apoi tu Anuta, tu luatu-te-ai?
– D-apoi cum?
– Si-al tau cum-ui?
– Doamne ca al meu ii ca o catana, mere tantos pe ulita si ii
tare ca un taur, frumos ca soarele, da` are un betesug!
– Dusu-l-ai la doftor?
– Dus.
– Si ce-o zis doftoru?
– O zis ca-i chior de un ochi, nu vede bine! 
– No las` ca nu-i bai, doara nu trebuie sa vada chiar toate
cele!?
– D-apoi tu Minodora, tu luatu-te-ai?
– Pai tu fetelor eu mi-am luat un ficior cum nu sa mai exista
pe suprafata pamintului!
Pai al meu ii cit bradul, ii destept, puternic ca un urs, frumos
ca o icoana, da` are si al meu un betesug!
– Da ce betesug are, bata-l norocu?
– Pai al meu dimineata ma f… , la amiaza ma f… , seara ma
f… !! 
– Si dusu-l-ai la doftor?
– Dus.
– Si ce-o zis doftoru?
– O zis ca n-are tinere de minte.

• Ce este recesiunea ?
Recesiune este atunci cand vinul si femeile sunt in-
locuite de apa si nevasta !

• Ion stătea pe prispa casei şi fuma.
Trece Gheorghe pe stradă şi îl strigă:
- Ioaneeee! ...
Hai să bem un rachiu la crâşmă.
Ion răspunde:
- Băi, nu vin.
- Hai, mai Ioane! Sau ţie frică de nevastă?
- Auzi mă, Ghio! Nici la lup nu-i e frică de câine, dar
nu-i place cum latră.

• Un evreu intr-o cafenea Starbucks citea un ziar
arabesc.  Intra un prieten care, vazand straniul
fenomen, se supara si-i spune:

- Moshe, ti-ai pierdut mintile?  De ce citesti un ziar
arabesc?

Moshe raspunde:
- Citeam ziarele evreiesti si, ce sa vezi?  Evrei perse-

cutati, Israelul atacat, evrei disparuti prin asimilare
si casatorii interrasiale, evrei traind in saracie.  Asa
incat am trecut la citirea ziarelor arabesti.  Si ce-am
gasit?  Evreii detin toate bancile, evreii controleaza
mass-media, evreii sunt toti bogati si puternici,
evreii conduc lumea. Stirile sunt mult mai bune!

• Dacă cineva îți va spune vreodată că munca ta este
neprofesională, amintește-i că Arca lui Noe a fost
construită de un amator, iar Titanicul a fost construit
de profesioniști...

• Borfașii amatori jefuiesc o bancă... cei profesioniști
înființează una!

• Dacă iubeşti două persoane în acelaşi timp, alege-
o pe a doua. Dacă o iubeai pe prima, nu ar mai fi
existat a doua!

• Soacra: - Am trecut ieri pe lângă casa voastră.
Nora - Mulțumesc frumos...

• - Mai,tata,mai bine luam taxiul, uita-te sit u ce
aglomeratie-i in autobuz.
- Lasa vrajeala, daca erai la discoteca ziceai ca-i
atmosfera…

• Toată lumea afirmă că alcoolul distruge familii... dar
nimeni nu amintește câte familii a creat.

• - Papusico, ai un iubit?
- Nu.
- Cum asa? Esti tare frumoasa.
- Nu ma lasa sotul.

• Doua femei stau de vorba.
- Mie imi merge foarte bine casnicia.
- Si care e secretul?
- Vorbesc cu el foarte dragalas, il alint cu nume de
insecte: "gandacelule", "greierasule", "fluturasule"...
- Voi incerca si eu.
Merge blonda acasa si spune sotului:
- Am sosit, paduchiule!

• - La ce ne mai foloseşte telefonul fix?
- Să ne găsim mobilul prin casă.

• - Ce frumos e în parc noaptea!, zise el.
– Uite cade o stea. Pune-ţi repede o dorinţă!, inter-
veni ea.
– Mi-am pus, şopti el timid.
– Şi? Ce mai stai?

• Intr-o zi de toamna, de la Bucuresti, un delegat al
Ministerului Agriculturii se deplaseaza intr-o co-
muna, sa vada cum stau taranii cu lucrarile agricole.
Satul era pustiu, doar o babuta statea pe o banca.
Omul, nedumerit, o intreaba :
- Unde sunt oamenii ?
- La caminul cultural !
- Ce fac acolo ?
- Invata engleza !
- Dar femeile ?
- Tot acolo. Invata limba engleza !
- Si copiii ?
- Si ei, maica, invata engleza !
- Si mata, de ce nu esti acolo ?
- Because I speak English !

• Intr-o zi m-am intalnit cu un prieten la o cafea.
Vis-à-vis de masa noastra erau niste batranei.
Ma uitam la ei si i-am spus prietenului:
-Ii vezi pe batraneii aia? Peste 10 ani o sa aratam
la fel ca ei.
Prietenul meu si-a scos ochelarii, s-a uitat serios la
mine si-a zis:
-Bai, fraiere, aia suntem noi, in oglinda…

• - Seful nostrum a organizat ieri un concurs de Soli-
taire.
- Si… ce premii au primit primii 3?
- Locul 1,2 si 3 … au fost dati afara!

• Un vicar trece pe langa o doamna si-o intreaba:
- Nu ati vazut o turma de boi trecand pe-aici?
- Dar de ce, ai ramas cumva in urma?
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Despre Băutură
Vorbe vechi... adevăruri incontestabile!

“Daca bei, mori, dacă nu bei tot mori.
Atunci bea, ca să ştii de ce ai murit! "

EMINESCU

"Şi vinu-i bun, şi hora-mi place,
Iar tu, Doamne, fă-mi ce vrei
Numa' pustnic nu mă face!
Fă-mă floare albă-n luncă
Ş-apoi ia-mă şi m-aruncă
Doamne-ntre femei! "

GEORGE COŞBUC

"Cea mai bună băutură
Este apa de izvor.
Eu, om bun peste măsură,
V-o las vouă, tuturor."

CINCINAT PAVELESCU

"Venind beat mort, în ziua de chenzină,
Greşind şi uşa, ce mai tura-vura,
A nimerit în pat la o vecină!
Deci, uite unde duce băutura... "

GEORGE PETRONE

"Unul bea că-i băutor,
Altul bea că-i bestie,
Numai eu, că am umor,
Beau aşa, de chestie. "
"O să intru în păcat,

Sfinte Doamne, ţine-mă!
Pentru vin nu am ficat,
Pentru apă... inimă! "

PĂSTOREL TEODOREANU

"Cea mai teribilă bogăţie pe termen scurt ne-o oferă alcoolul "
VASILE GHICA

"Sa nu uitaţi că eu am primit mai multe de la alcool, decât a
primit alcoolul de la mine"

WINSTON CHURCHILL

"Oamenii sunt ca vinurile.
Cu timpul, fie devin din ce în ce mai buni, fie se transformă în
oţet"

PAPA IOAN AL XXIII-LEA

"Cărţile mele sunt ca apa; cele ale marilor genii sunt ca vinul.
Din fericire, toată lumea bea apă "

MARK TWAIN

"Tatăl meu era beţivul oraşului.
De obicei, pentru unele oraşe nu-i chiar
aşa de rău, dar tocmai la New York?? "

HENRY YOUNGMAN

"Un dezavantaj al vinului este că il face pe
om să încurce cuvintele cu gândurile"

SAMUEL JOHNSON

"Realitatea este o iluzie care apare din cauza lipsei de alcool "
"Nimic nu face viitorul să pară mai roz,

decât contemplatul printr-un pahar de Chambertin"
NAPOLEON BONAPARTE

“O sticlă de vin conţine în ea mai multă filozofie decât orice
carte din lume"

LOUIS PASTEUR

"Nu eşti beat atâta timp cât poţi sta întins pe podea, fără să te ţii
de nimic"

DEAN MARTIN

Lady Astor: - Domnule, dacă aţi fi fost soţul meu, v-aş fi otrăvit
băutura.

Winston Churchill: - Doamnă, dacă aş fi fost soţul
dumneavoastră, aş fi băut-o.

"O femeie m-a determinat să mă apuc de băut,
iar eu nici măcar nu am avut bunul simţ să îi mulţumesc "

W.C. FIELDS

"24 de ore într-o zi, 24 de beri într-o ladă. Vreo coincidenţă? "
STEPHEN WRIGHT

"Când bem, ne îmbătam.
Când ne îmbătăm, adormim.
Cand adormim, nu păcătuim.
Când nu păcătuim, ajungem în rai.
Aşa că hai să ne-mbătăm toţi şi să mergem în rai! " 

BRIAN O'ROURKE

"Când am citit despre lucrurile rele cauzate de băutură, 
M-AM LĂSAT DE CITIT!"

HENRY YOUNGMAN

"Vinul este o poezie îmbuteliată"
ROBERT STEVENSON

"Într-adevăr, este posibil ca alcoolul să fie cel mai mare duşman
al omului.

Dar Biblia ne învaţă că trebuie să ne iubim duşmanii... "
FRANK SINATRA

"Oamenii de rând trăiesc ca să mănânce şi să bea.
Oamenii de valoare mănâncă şi beau, ca să simtă că trăiesc "

SOCRATE

"Berea este dovada că Dumnezeu ne iubeşte şi de-asta vrea
să fim fericiţi ! "

BENJAMIN FRANKLIN

Câteva superstiții din lume
1. În India se crede şi în prezent că masturbarea duce

invariabil la impotenţă sexuală
2. În Japonia, pe de altă parte se crede că masturbarea

creşte coeficientul de inteligenţă al bărbaţilor, pe motiv că
aceştia se pot concentra mai uşor dacă s’au masturbat re-
cent.

3. În Franţa se crede că dacă ţii în mână o broască ţestoasă
şi aceasta se urinează pe tine, atunci trebuei să’ţi pui orice
dorinţă, căci se va îndeplini negreşit.

4. Peste tot în lume se crede căziua de 13 aduce ghinion.
Statisticile însă nu confirmă că în zillele de 13 s’ar întâmpla
mai multe nenorociri decât în alte zile.

5. La polonezi se crede că dacă miroşi o floare de păpădie,
vei urina în pat în noaptea următoare.

6. La englezi se crede că la capătul curcubeului este întotdeauna
o comoară îngropată.

7. Soldaţii romani obişnuiau să studieze antent furnicile înainte de
începerea bătăliilor. Dacă furnicile se luptau între ele, întreaga
armată romană de la generali la centurioni, decurioni şi simpli
legionari, era convinsă că inamicul era undeva pe aproape.

8. La chinezi se crede că statuile cu lei şi dragoni din faţa
caselor alungă toţi demonii.
Peste tot în lume se crede că ziua de 13 aduce ghinion.
Statisticile însă nu confirmă că în zillele de 13 s’ar întâmpla
mai multe nenorociri decât în alte zile.

9. Simbolul ochiului albastru se crede că alungă ghinionul şi
deochiul, această credinţă fiind foarte răspândită în Turcia
şi în alte ţări musulmane.

10. La foarte multe culturi se crede că rolul vălului miresei
este acela de a o proteja de deochi şi ghinion.

11. În Turcia se crede că nu este bine să mesteci gumă de
mestecat la miezul nopţii, căci mesteci din carnea celor morţi.

12. În Marea Britanie se crede că nu este bine să mănânci
salată verde, căci nu vei mai putea face copii.

13. În Spania, se obişnuieşte să se mănânce struguri în
noaptea de Anul Nou pentru a goni ghinionul din anul care
tocmai a sosit.

Se spune ca aduce noroc dacă faci cadou:
Bijuterii | Inele de aur si argint | Inel fara perle | Inel cu perla
neagra | Inel cu diamant, rubin, safir, camee | Bratara de aur |
Bratara de argint | Cercei | Ceas cu nume gravat | Colier cu
perle în număr fără sot | Album | Caseta de bijuterii | Sal |
Pahare de cristal | Blana | Manusi | Carte | Lampa | Medalie
gravata | Tablou | Vioara.

FLORI CU NOROC:
Trandafiri albi, rosii | Garoafe albe si rosii | Crin | Vasc | Liliac
| Trifoi | Nu ma uita

PARFUMURI CU NOROC:
Cu mirosuri dulci

Se spune ca aduce ghinion dacă faci cadou:
Inel de aur sau argint cu perle | Inel cu opal | Inel cu ametist |
Medalion | Ac de cravata | Ac de palarie | Cutie de lemn |
Batista | Portret | Pila de unghii | Centura | Fular | Incaltaminte
| Umbrela | Oglinda | Perdele | Cuie | Cufar | Carnet | Creion |
Calimara | Cutit.

FLORI CU GHINION:
Ciclamen | Tuberoza | Mac |

PARFUMURI CU GHINION:
Cu mirosuri violente
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Cinci legi fundamentale ale
prostiei omeneşti sau despre

consolidarea unui nou concept
– idiocraţia

Cinci legi fundamentale ale prostiei omeneşti este titlul unui
eseu publicat în 1976, de italianul Carlo Cipolla, profesor la
Universitatea din California, Berkeley, specialist în istoria
economiei mondiale, eseu reluat în anul 1988, într-o carte
scrisă în limba italiană (“Allegro ma non troppo con le leggi fon-
damentali della stupidita umana”), apoi în engleză, în 2011
(“The Basic Laws of Human Stupidity”) şi tradusă şi în româneşte
cu titlul “Legile fundamentale ale imbecilităţii umane”.
Pentru Carlo Cipolla, care s-a stins din viaţă în anul 2000, şi
pentru toţi cei care au adus în atenţia publicului şi au comentat
cartea, prostia este cea mai gravă ameninţare la adresa
umanităţii, iar cele cinci legi ale prostiei omeneşti, enunţate de
economistul italian, sunt astăzi, în pofida progresului ştiinţific şi
tehnologic, a evoluţiei civilizaţiei şi culturii, în ansamblu, mai
actuale ca oricând.
Idiocraţia pare a fi conceptul care defineşte o tendinţă extrem
de periculoasă a societăţii contemporane, deoarece, consideră
autorul cărţii, proştii sunt mulţi, iraţionali şi creează, inevitabil,
probleme pentru ceilalţi. Nu există posibilitatea izolării acestora,
singura modalitate prin care o societate (adică acea parte care
nu intră în categoria proştilor) se poate apăra, ca să nu fie
zdrobită de povara idioţilor, fiind munca din ce în ce mai
inteligentă.

Carlo Cipolla, Allegro ma non troppo con le leggi fondamentali
della stupidita umana

Pe de altă parte, trebuie constatat că problematica referitoare
la condiţia individului în raport cu lumea şi societatea, la
consecinţele ignoranţei şi lipsei de valori într-o colectivitate, e
veche de când lumea, doar limbajul şi perspectiva asupra unui
astfel de subiect s-au mai schimbat, în pas cu timpul.

Încă din antichitate, de exemplu, Platon, în Mitul peşterii, aduce
o perspectivă extrem de critică asupra vieţii sociale din vremea
sa (secolul al IV-lea i.Hr.), când minciuna, goana după avere,
pseudovalorile, pervertirea puterii luaseră locul adevărului,
curajului, înţelepciunii, ameninţând democraţia autentică ateniană.
De atunci însă au trecut peste două mii de ani, iar istoria pare
că se repetă, deşi progresele, pe toate planurile, sunt uriaşe.
Un paradox asupra căruia omul contemporan ar trebui să
mediteze.

Cinci legi fundamentale ale prostiei omeneşti, 
în viziunea lui Carlo Cipolla

Legea 1: Întotdeauna şi inevitabil se subestimează numărul
proştilor în “libertate”.

Nu contează, spune Carlo Cipolla, în prima dintre cele cinci legi
fundamentale ale prostiei omeneşti, câţi proşti ne imaginăm că
ar fi în jurul nostru, numărul lor total va fi întotdeauna subestimat.
De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că se porneşte mereu
de la un principiu fals, acela că anumite persoane sunt inteligente
în funcţie de profesie, de locul de muncă, de nivelul de educaţie,
de reuşitele lor, de felul în care arată sau de alte trăsături şi
criterii, despre care noi credem că ar exclude prostia, ceea ce
nu se verifică în practică.
Legea 2: Probabilitatea ca o persoană să fie stupidă este

independentă de alte caracteristici ale persoanei respec-
tive.

În orice grup uman (disociat, de exemplu, după criterii de gen,
etnice, religioase, naţionalitate, nivel de educaţie, avere),
procentul persoanelor proaste este constant. Există profesori
universitari proşti, aşa cum există idioţi în funcţii de conducere,
în organizaţii de toate felurile, aşa cum fiecare popor îşi are
proştii săi. Câţi ar putea să intre într-o astfel de categorie?
Nimeni nu poate spune, orice presupunere ar încălca Legea 1.
Legea 3: Omul prost creează probleme altor persoane sau

unui grup, fără să aibă niciun beneficiu pentru el însuşi.

Legile fundamentale ale prostiei omenesti
Cipolla a numit această a treia lege dintre cele cinci legi funda-
mentale ale prostiei omeneşti “Legea de aur a stupidităţii”.
Legea 3 implică faptul că există trei categorii de persoane, în
afara stupizilor: cele inteligente, ale căror acţiuni sunt în beneficiul
lor şi al celorlalţi, persoane care acţionează pentru avantaje
personale în detrimentul altora (Cipolla îi numeşte “bandiţi”) şi
cei “neajutoraţi”/”nenorocoşi”, care îi îmbogăţesc pe alţii, în
detrimentul personal. Aşadar, categoria “neproştilor” este
eterogenă, uneori acţionează inteligent, alteori pot fi neajutoraţi
sau se folosesc de alţii pentru beneficiul lor, pot fi în mai multe
feluri, la intervale scurte de timp, după împrejurări.
Proştii, în schimb, sunt periculoşi şi creează întotdeauna daune
celorlalţi, pentru că oamenii rezonabili, normali, nu pot înţelege
logica şi comportamentul aberant al unui prost şi, deci, nu se
pot apăra. Oricine se poate apăra de ceva neconvenabil, dar
care are o logică, fie el unul chiar şi din categoria “ bandiţilor”,
pentru că îi poţi anticipa strategia. “Logica” unui prost nu are
logică, nimeni nu poate anticipa când, de ce şi cum o persoană
proastă va “ataca” şi de ce. Ca în situaţia banală, dar absurdă,
de exemplu, când cineva se apucă să răspândească informaţii
false despre altcineva (bârfa, în limbajul colocvial) sau ca atunci
când un angajat online, la care apelezi pentru rezolvarea unei
probleme, te suspendă, nici nu îţi rezolvă problema, ba te poţi
trezi cu noi probleme, fără niciun motiv raţional.
Legea 4: Persoanele inteligente subestimează întotdeauna

daunele pe care le pot provoca oamenii proşti.
Efectul este ca cei inteligenti uită mereu că prezenţa în aceleaşi
locuri, circumstanţe, asocierea cu indivizi prosti este o greşeală
care costă scump. În general, proştii sunt subestimaţi, o realitate
care poate deveni un pericol major
Legea 5:  Un prost este cel mai periculos om (este un coro-

lar al Legii 4, derivă din aceasta ca o concluzie)
Diferenţa între societăţile care se prăbuşesc sub imperiul
proştilor şi cele care depăşesc un asemenea impediment vine
din capacitatea societăţii respective de a promova oameni
inteligenţi, spre binele tuturor. Însă, dacă în populaţia care nu
face parte din categoria proştilor, ponderea este a celor care
acţionează în detrimentul celorlalţi (bandiţii) sau a “neajutoraţilor”,
care îi îmbogăţesc pe alţii (potrivit Legii 3), atunci societatea
respectivă devine un “infern”, consideră Marco Cipolla.

Idiocraţia – conceptul născut din cele cinci legi
fundamentale ale prostiei omeneşti

Idiocratie, mediocratie
Idiocraţie (“idio”+ kratos, adică “puterea idioţilor”) este un concept
tot mai uzitat în limbajul specialiştilor în istoria, filosofia, sociologia
contemporană, observatori şi analişti ai felului în care evoluează
societatea umană şi inspiraţi de cele cinci legi fundamentale
ale prostiei omeneşti, aşa cum le-a formulat Carlo Cipolla.
Termenul idiocraţie, format după modelul altor cuvinte (democraţie
– puterea poporului), autocraţie (putere absolută), birocraţie
(puterea excesivă a administraţiei) etc., este interesant şi din
punct de vedere lingvistic – idiot + craţie. Cuvântul “idiot”, în
limba română, este un împrumut din franceză (dar este prezent
şi în multe alte limbi, într-o formă asemănătoare), iar etimonul
este în grecescul “idiotes”, care îl desemna pe cel care era
privat de dreptul de a-şi exercita rolul social, în interiorul cetăţii.
În timp, s-a produs o alunecare de sens, peiorativă, “idiot” fiind
numit cel care este “lipsit de raţiune, de inteligentă”, care are un
handicap intelectual, implicit de comunicare verbală.
Idiocraţia denumeşte, aşadar, urmând sugestiile lui Carlo Cipolla,
acea stare a unei societăţi, la un moment dat, în care “puterea”
aparţine proştilor, stare care se poate identifica printr-o serie de
semne şi realităţi:
• o lume în care a gândi pur şi simplu, mai “grav”, a gândi altfel,

a-ţi asuma faptele, ideile, deciziile, se transformă într-un fel
de povară sau chiar pedeapsă;

• în care valorile autentice – binele, adevărul, frumosul, gen-
erozitatea, demnitatea, curajul, iubirea, devotamentul, echili-
brul, cunoaşterea autentică, inteligenţa, performanţa etc. –
sunt proscrise, în favoarea ignoranţei, mediocrităţii, limitării,
minciunii, înşelăciunii, egoismului, stereotipiilor, lipsei de
discernământ etc.

• în care a vorbi corect, nuanţat, a face din cuvânt expresia
interiorităţii, a inteligenţei, a profunzimii şi complexităţii umane,
devine aproape o “ruşine”;

• în care contează aparenţa, ostentaţia, nu esenţa, şi în care
educaţia trece adesea în plan secund sau lipseşte cu
desăvârşire;

• o lume care propune antimodele, confundând valorile;
• în care puterea este acaparată, adesea, de către cei care

servesc interesele unor grupuri sau sunt preocupaţi doar de
propriile interese;

• în care idiocraţia se armonizează cu mediocraţia.
Fimul “Idiocracy” – Castigat ridendo mores
Uneori, poate că celebrul adagiu latin – Castigat ridendo
mores/Râzând se îndreaptă greşelile – este o soluţie în faţa
unei realităţi în care idiocraţia tinde să acapareze spaţii tot mai
largi. Dar şi în acest caz este nevoie de un râs inteligent, subtil,
care să provoace la reflecţie.
Filmul “Idiocracy” este o comedie americană de science-fiction,
din 2006, realizată de Mike Judge, care prezintă întâmplările
prin care trece un personaj ales de Pentagon pentru un experiment
secret, un om din clasa de mijloc, şi care, uitat, după o hibernare
de cinci secole, se trezeşte într-o societate distopică, măcinată
de anti-intelectualism, de prostie, mercantilism şi degradare, în
care el pare a fi cel mai inteligent dintre oameni.
Chiar dacă nu este o capodoperă cinematografică, “Idiocracy”
merită să fie văzut pentru felul subtil în care, cu mijloacele
comediei, este transmis un mesaj despre pericolul idiocraţiei.
Rămâne la latitudinea fiecăruia dintre noi să medităm la lumea
în care trăim, să acceptăm sau să respingem, dacă avem argu-
mente, cele cinci legi fundamentale ale prostiei omeneşti, să
acceptăm sau să respingem faptul că societatea contemporană,
într-o parte semnificativă a ei, tinde să devină una a idiocraţiei
şi a mediocraţiei. Până la urmă, chiar conştientizarea unor
astfel de realităţi este un semn al curajului, al libertăţii spiritului,
al recunoaşterii că inteligenţa umană este esenţa binelui.
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BERBEC • (Vest 21 Mar-20 Apr / Vedic 13 Apr-14 Mai)

Mustrare
In aceasta saptamana vei fi putin mai dura cu cei din
jur, chiar si atunci cand acestia nu ar merita sa fie
mustrati. Te vei enerva din orice si cu greu iti vei re-
capata starea de bine. Incearca sa te controlezi mai
mult si sa rezisti instinctului de a ridica tonul pentru
orice suparare. Daca vrei sa iti dezvalui sentimentele,
fa-o intr-un cadru mai linsitit si nu profita de momentele
tensionate pentru a te descarca. Prietenii nu iti vor
putea fi alaturi intr-un moment important, iar acest
lucru iti va da o stare nepalcuta.
Bani Asa si asa
Sanatate Foarte bine
Dragoste Asa si asa

TAUR • (Vest 21 Apr-21 Mai / Vedic 15 Mai-14 Iun)
Pasiune
In aceasta saptamana, degeaba muncesti

din greu daca nu pui si putina pasiune in tot ceea ce
faci. Poate ca esti foarte dornica sa termini cat mai
repede tot ce ai de facut, ori poate chiar nu te atrage
deloc sarcina pe care o ai de indeplinit. Cert este ca
la final se va vedea ca nu ti-ai desfasurat cu placere
activitatea, fie ea de orice fel. Totodata, tine minte ca
nu poti incalca la nesfarsit regulile, oricat de tentat ti
s-ar parea sa scurtezi un drum dificil.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Foarte binea

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

Perseverenta
In aceasta saptamana vei interactiona cu oameni
noi. Nu ii vei putea cataloga drept prieteni, dar nici
dusmani nu vei avea de ce sa ii consideri. Intre voi
va exista o simpla acceptare reciproca, cel putin
pentru o buna perioada de acum inainte. Daca te
confrunti cu o dilema greu de lamurit, poate ca ar fi
bine ca un timp sa incetezi sa te mai lupti cu morile
de vant si iti directionezi atentia asupra altor probleme.
Perseverenta este utila, insa in acest caz iti poate
provoca numai dureri de cap.
Bani Bine
Sanatate Asa si asa
Dragoste Foarte bine

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

Pozitivitate
Invata in aceasta saptamana sa te bucuri si pentru
motivele mici de fericire pe care ti le ofera viata, iar
mai apoi, transmite-le si celor dragi starea ta pozitiva.
Daca alegi sa vezi doar jumatatea goala a paharului,
totul ti se va parea trist si lipsit de speranta, indiferent
de ceea ce ti-ai propune sa faci. Vei avea parte si de
momente mai linistite, insa pana atunci trebuie sa te
descurci cu ceea ce ai, indiferent de dificultatile care
pot parea coplesitoare.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Asa si asa

LEU • (Vest 24 Iul-23 Aug / Vedic 15 Aug-15 Sep)
Instinct
In aceasta saptamana ar fi bine sa iti urmezi

instinctul si sa incerci sa iti cultivi mai mult talentul, in
loc sa te straduiesti din greu sa faci ceva ce nu ti se
potriveste. Acest lucru se aplica mai ales la locul de
munca, unde ai putea fi impinsa de cei din jur sa
abordezi o problema printr-o metoda care nu iti este
deloc familiara. Evita sa judecti oamenii cu care intri
in contact, mai ales daca nu ii cunosti prea bine.
Bani Asa si asa
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

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

Vulnerabilitate
In aceasta saptamana poti fi nevoita sa faci anumite
compromisuri, cu riscul de a-ti incalca unele valori.
Altfel, iti va fi imposibil sa duci la bun sfarsit o
indatorire, pe care este foarte posibil sa o fi amanat
deja prea mult pana in momentul de fata. Poti parea
vulnerabila in fata unor persoane, insa scopul tau
trebuie sa fie acela de a le demonstra contrariul, mai
ales atunci cand se asteapta cel mai putin. Este
posibil ca o persoana care iti este datoare cu ceva,
sa nu se achite la timp fata de tine, insa ar fi bine sa
ii mai acorzi o sansa.
Bani Bine
Sanatate Bine
Dragoste Foarte bine

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

Slabiciuni
Incearca sa iti mai temperezi putin spiritul de luptatoare,
intrucat nu este necesar sa dai comenzi intotdeauna
pentru a primi ceea ce iti doresti. Vei vedea ca, in
aceasta saptamana, cel mai bine vor functiona vorba
buna si calmul. Totodata, nu te teme sa iti admiti din
cand in cand slabiciunile, chiar daca la inceput ti se
va parea dificil. Doar in momentul in care le vei
accepta, vei incepe sa faci ceva concret impotriva
lor, indiferent de parerile celor din jur.
Bani Asa si asa
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

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

Transparenta
Incearca sa dai dovada de mai multa transparenta in
aceasta saptamana. Nu mai ascunde absolut tot
ceea ce faci, ca mai apoi sa te miri de ce nu te
intelege nimeni. Daca vrei sa ai parte de mai multa
sustinere si compasiune, inainte de toate trebuie sa
incerci sa devii mai deschisa. Saptamana aceasta
nu este momentul ideal pentru a tine secrete, mai
ales fata de oamenii apropiati, carora ar trebui sa le
permiti sa iti fie alaturi la bine, dar mai ales la greu.
Bani Foarte bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

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

Detasare
In aceasta saptamana ar fi bine sa incerci pe cat
posibil sa nu lasi stresul sa te afecteze. Chiar daca
simti ca ai intampinat o piedica, gandeste-te ca mai
devreme sau mai tarziu vei reusi sa o depasesti. Cel
mai bine ar fi ca pentru o perioada de acum inainte
sa lasi lucrurile sa se desfasoare in voia lor si sa iti
infrangi instinctul de a controla temeinic totul. Nu ar
trebui sa te surprinda daca in aceasta saptamana vei
interactiona cu o persoana extrem de egoista, care
nu va avea niciun interes sa te ajute.
Bani Bine
Sanatate Asa si asa
Dragoste Foarte bine

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

Compasiune
In aceasta saptamana ar trebui sa incerci macar sa
fii mai sensibila fata cu cei din jur si sa ii asculti
atunci cand au nevoie de o persoana pe care sa se
bazeze. Nu uita ca nu toti sunt la fel de curajosi si
puternici, astfel incat sa isi infranga problemele pe
cont propriu. Daca astepti un mesaj sau un colet, ia
in calcul o intarziere care iti poate da peste cap
anumite planuri. Foloseste-ti energia in scopuri cat
mai constructive si nu o lasa sa se iroseasca.
Bani Bine
Sanatate Bine
Dragoste Foarte bine

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

Agitatie
In aceasta saptamana nu te vei simti tocmai in apele
tale. Ceva nu merge conform planului din cauza unei
greseli marunte, esti mai agitata, ori poate cu capul
in nori. In aceste conditii, adevarata provocare va fi
sa iti ascunzi de cei din jur stangaciile. In momentele
mai tensionate, nu lasa nervii si supararea sa puna
stapanire pe tine, mai ales daca nu vrei ca cei din jur
sa vada si o latura mai neplacuta a ta, pe care de
cele mai multe ori ai reusit sa o tii ascunsa.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Asa si asa

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

Piedici
In aceasta saptamana te poti simti mai slabita si
poate chiar apatica. Fie te paste o raceala puternica,
fie stilul tau de viata a devenit ceva mai haotic, iar
acest lucru te seaca de puteri. In orice caz, cu
sanatatea nu este de gluma, asa ca la cel mai mic
semn ca simptomele se inrautatesc, ar fi bine sa
mergi la medic, mai ales ca se anunta o perioada in
care problemele de acest gen pot deveni o adevarata
piedica in calea planurilor tale.
Bani Bine
Sanatate Asa si asa
Dragoste Foarte bine
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S-au stabilit grupele 
Cupei Mondiale 2018

Rusia - Arabia Saudită este meciul care va deschide Cupa
Mondială de anul viitor, pe 14 iunie 2018, pe stadionul Luzhniki
din Moscova, în urma tragerii la sorţi care a avut loc azi, la
Kremlin.

Cele două echipe fac parte din Grupa A, în care au mai fost
repartizate Egipt şi Uruguay. Se confirmă astfel tradiţia potrivit
căreia ţara gazdă are parte de o tragere la sorţi accesibilă.
"Grupa morţii" poate fi considerată Grupa D, cea a Argentinei
lui Leo Messi. Vicecampioana mondială le va avea ca adversare
pe debutanta Islanda, Croaţia şi Nigeria. Africanii sunt adversarii
tradţionali ai "pumelor". Va fi a cincea oară când se vor afla faţă
în faţă la un turneu final de CM.
Deţinătoarea titlului, Germania, a avut la rândul său parte de o
tragere la sorţi blândă. Naţionala lui Joachim Low se va duela
cu Mexic, Suedia şi Coreea de Sud în Grupa F.
Confruntare de mare interes în grupa B. Cristiano Ronaldo îşi
va înfrunta colegii de la Real Madrid, în Portugalia - Spania.
Maroc şi Iran sunt echipele care vor încerca să le pună piedică
celor două favorite iberice.
Revenită la Cupa Mondială după 36 de ani, Peru va da piept cu
Franţa, în Grupa C, din care mai fac parte Australia şi Danemarca.
Umilită acasă acum patru ani, Brazilia va căuta revanşa în
Rusia. Pentru început, va trebui să treacă de Elveţia, Costa
Rica şi Serbia, în Grupa E.
În Grupa G a fost repartizată debutanta Panama, care le va avea
ca adversare pe Belgia, Tunisia şi Anglia. În fine, Polonia, care a
câştigat grupa preliminară din care a făcut parte şi România, le
va avea ca adversare pe Senegal, Columbia şi Japonia, în Grupa
H, singura fără vreo fostă câştigătoare a trofeului.

Grupele Cupei Mondiale 2018
Grupa A: Rusia, Arabia Saudită, Egipt, Uruguay
Grupa B: Portugalia, Spania, Maroc, Iran
Grupa C: Franţa, Australia, Peru, Danemarca
Grupa D: Argentina, Islanda, Croaţia, Nigeria
Grupa E: Brazilia, Elveţia, Costa Rica, Serbia
Grupa F: Germania, Mexic, Suedia, Coreea de Sud
Grupa G: Belgia, Panama, Tunisia, Anglia, 
Grupa H: Polonia, Senegal, Columbia, Japonia
Optimile de finală se vor desfăşura după următorul ţintar
1. Câştigătoare grupa A - Locul 2 grupa B
2. Câştigătoare grupa C - Locul 2 grupa D
3. Câştigătoare grupa E - Locul 2 grupa F
4. Câştigătoare grupa G - Locul 2 grupa H
5. Câştigătoare grupa B - Locul 2 grupa A
6. Câştigătoare grupa D - Locul 2 grupa C
7. Câştigătoare grupa F - Locul 2 grupa E
8. Câştigătoare grupa H - Locul 2 grupa G

Sferturile de finală
Învingătoare meci 1 - Învingătoare meci 2 (Partidă 1)
Învingătoare meci 3 - Învingătoare meci 4 (Partidă 2)
Învingătoare meci 5 - Învingătoare meci 6 (Partidă 3)
Învingătoare meci 7 - Învingătoare meci 8 (Partidă 4)

Semifinale
Câştigătoare Partidă 1 - Câştigătoare Partidă 2
Câştigătoare Partidă 3 - Câştigătoare Partidă 4

Fata de aur a României!
Loredana Toma a cucerit trei

medalii în aceeași zi
Sportiva română Loredana Toma a cucerit trei medalii de aur, în
limitele categoriei 63 kg, la Campionatele Mondiale de haltere
de la Anaheim (California).
Ultima medalie obţinută de România la Campionatele Mondiale
data din 2011, când Roxana Cocoş a câştigat bronzul la stilul
aruncat. De asemenea, ultimul titlu mondial (la total) a fost
adus României de Valeriu Calancea la ediţia din 2003.
Toma s-a impus la stilul smuls, cu 109 kg, devansându-le pe
Maude Charron (Canada), 102 kg, şi pe Lina Marcela Rivas Or-
donez, 101 kg. Mădălina-Bianca Molie a ocupat locul 19, cu 87
kg.

La aruncat, Toma a fost prima, cu 128 kg, pe locul al doi s-a
clasat thailandeza Rattanawan Wamalun, 127 kg, Lina Marcela
Rivas Ordonez, 124 kg. Molie a terminat pe 20, cu 105 kg.
La total, Toma s-a impus cu 237 kg, argintul a revenit sportivei
columbiene Lina Marcela Rivas Ordonez, cu 225 kg, iar pe trei
s-a clasat o altă reprezentantă a Columbiei, Mercedes Isabel
Perez Tigrero, 225 kg. Molie a terminat pe locul 20, cu 192 kg.

România, victorie superbă cu
Spania! Ne-am calificat în 

optimile Campionatului Mondial
Nationala feminina de handbal a Romaniei a obtinut o victorie
superba in etapa a treia a grupelor de la Campionatul Mondial,
"tricolorele" reusind sa invinga reprezentativa Spaniei.

A fost o partida extrem de disputata, castigata de fetele noastre
cu 19-17, care ne-a adus si calificarea in optimile de finala.
Primul meci cu adevarat important de la acest Mondial ne-a
aratat o echipa a Romaniei capabila sa produca mari surprize
cu acest lot neexperimentat.
Jucatoarele pregatite de Ambros Martin au fost impinse de la
spate catre victorie de evolutiile superbe ale Iuliei Dumanska,
cea care a facut minuni in poarta noastra, si Cristinei Neagu,
handbalista numarul unu a planetei tinandu-ne in joc de fiecare
data cu goluri fabuloase.
A fost un meci cumva atipic, in care s-a marcat putin si s-a
gresit foarte mult.
Vestea buna este ca apararea a mers bine de aceasta data,
speranta fiind ca randamentul jucatoarelor de atac sa creasca
si el pe parcursul turneului.
In urma acestei victorii, Romania este prima in Grupa A, cu 6
puncte din tot atatea posibile, fiind si singura nationala neinvinsa
din aceasta grupa.

România, Rusia şi Norvegia, 
singurele echipe cu victorii pe linie

Cu o Neagu în formă maximă, autoare a 8 goluri şi cu Dumanska
excelentă între buturi, tricolorele au făcut o partidă perfectă, cel puţin
pe faza defensivă, astfel că ultimele două partide au o miză doar în
vederea ocupării unui loc cât mai bun în grupă. Singura echipă
neînvinsă în Grupa A, România are şansa primului loc şi încrucişarea
cu un adversar teoretic mai slab (locul 4 din grupa B). În acest moment
acel loc e ocupat de naţionala Ungariei.
România, Rusia şi Norvegia sunt în acest moment singurele formaţii
cu victorii pe linie la Mondialul de handbal.
Tricolorele mai au de jucat cu Angola (joi, 7 decembrie) și cu Franța
(vineri, 8 decembrie).
Slovenia, şi ea în optimi. Slovenia, formaţia învinsă duminică de
România, la Mondialul din Germania, şi-a asigurat prima calificarea în
fazele eliminatorii. Trupa antrenată de Uros Bregar s-a impus cu 32-25
în faţa Angolei şi e sigură de optimi.
Altfel, de menţionat că în Grupa C a Mondialului am asistat azi la cea
mai mare surpriză de până acum. Muntenegru (aur european în 2012
şi argint olimpic la Londra, în acelaşi an) a fost învinsă de Japonia,
scor 29-28. La pauză, Bulatovic&Co au condus cu 15-12, însă în
partea secundă niponele au întors incredibil. Înfrângerea de azi
complică foarte mult situaţia pentru Muntenegru, care deja pierduse cu
Rusia, şi ar putea rata astfel calificarea în optimi.

Primele patru clasate din fiecare grupă se califică în optimile de finală,
urmând să joace încrucişat echipele din Grupele A şi B, respectiv C şi
D. Finala este programată pe 17 decembrie, la Hamburg.

* * *
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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Luni seara s-au disputat ultimele par-
tide din cadrul etapei a 20-a a Ligii 1.
Dar iata rezultatele complete din etapa
a 20-a:

VINERI
FC Voluntari - CFR Cluj 0-3

SAMBATA
Concordia Chiajna - FC Botosani 3-0
Universitatea Craiova-FC Viitorul 3-1

DUMINICA
Poli Iasi - Astra Giurgiu 1-0
FCSB - Juventus 4-0

LUNI

ACS Poli Timisoara - Gaz Metan Me-
dias 1-1

Sepsi OSK - Dinamo 0-3

Clasamentul este condus de CFR Cluj,
ardelenii revenind pe prima pozitie
dupa ce FCSB a pierdut neasteptat in
deplasarea de la Iasi.

1. CFR Cluj 46 puncte
------------------------
2. FCSB  41p
3. "U" Craiova 39p
4. Botosani 35p
5. Viitorul 31p
6. Astra 31p
-------------------------
7. Dinamo 30p
8. CSMS Iasi 27p
9. Timisoara 25p
10. Chiajna 23p
11. Voluntari 22p
12. Gaz Metan 13p
--------------------------
13. Sepsi 12p
14. Juventus 9p

Urmatoarea etapa a Ligii 1, a 21-a, e
programata in weekendul ce vine.

Etapa  a-20-a
Foresta Suceava 1 - 2 Ripensia Timişoara
Ştiinţa Miroslava 5 - 0 Târgu Mureş
ASU Poli Timişoara 2 - 1 Dacia Unirea Brăila
Pandurii Târgu Jiu 1 - 5 Argeş
Olimpia Satu Mare 2 - 0 Metaloglobus
Sportul Snagov 0 - 3 Luceafărul Oradea
Dunărea Călăraşi 4 - 0 Academica Clinceni
Afumaţi 2 - 1 Mioveni
UTA Arad 2 - 1 Chindia Târgovişte
Baloteşti 0 - 3 Hermannstadt

Clasamentul
1 HERMANNSTADT 47
2 Dunărea Călăraşi 46
3 Chindia Târgovişte 39
4 Afumaţi 37
5 ASU Poli Timişoara 36
6 Academica Clinceni 32
7 Argeş 31
8 Târgu Mureş 31
9 Mioveni 27
10 Sportul Snagov 26
11 Ripensia Timişoara 24
12 UTA Arad 24
13 Luceafărul Oradea 20
14 Olimpia Satu Mare 19
15 Metaloglobus 19
16 Ştiinţa Miroslava 19
17 Dacia Unirea Brăila 18
18 Pandurii Târgu Jiu 18
19 Baloteşti 17
20 Foresta Suceava 17

Liga 1 de Fotbal: 
Rezultatele complete inregistrate in etapa a 20-a si clasamentul

Liga B de Fotbal: 
Rezultatele şi clasamentul la zi

Olăroiu a fost demis de la Al Ahli, 
după ce a câștigat 7 trofee în 4 ani și jumătate

Seria de meciuri fără victorie i-a fost fatală lui Cosmin Olăroiu.
Fostul antrenor al Stelei a fost dat afară de la Shabab Al Ahli,
după al şaptelea rezultat de egalitate la rând.
În vârstă de 48 de ani, tehnicianul român se afla pe banca
formaţiei din Emiratele Arabe Unite din 2013, iar în această
perioadă a cucerit două titluri, două Cupe ale Ligii, 3 Supercupe
şi a fost finalist în Liga Campionilor Asiei.
"Contractul dintre Cosmin Olăroiu şi Al Ahli Shabab se încheie
de comun acord. Ali Mahdi va fi noul antrenor al echipei", se
arată în scurtul comunicat al grupării arabe.
Rezultatul care a umplut paharul nemulţumirii printre şefii
clubului a fost remiza de pe teren propriu cu Al Dhafra, scor 1-
1, de vineri.
A fost al şaptelea egal consecutiv în toate competiţiile pentru
Shabab Al Ahli. Ultima victorie a fost obţinută pe 14 octombrie,

4-0 cu Emirates. În acest șir de remize a fost şi cea cu Al Wahda, echipa antrenată de celălalt
român din Emirate, Laurențiu Reghecampf (0-0, pe 27 octombrie).
În urma seriei negative de rezultate, Shabab Al Ahli a coborât pe locul 5 în campionat, la 7 puncte
de liderul Al Ain.
6,5 milioane de euro era salariu anual al lui Cosmin Olăroiu la Shabab Al Ahli Dubai, potrivit
contractului semnat în septembrie.

FCSB a monopolizat Gala Fotbalului Românesc. 
5 premii, între care și "Fotbalistul Anului"

Gala Fotbalului Românesc 2017,
a 19-a ediție, a avut loc luni, la
Soiree Exclusive Venue din Pipera,
în cadrul Bucharest Fashion Week
(1-5 decembrie).
Florin Andone, Constantin Budescu
și Ciprian Tătărușanu au fost cei
trei jucători nominalizați la titlul
de cel mai bun fotbalist al anului
2017 la Gala Fotbalului Românesc
2017, organizată de Clubul Sportiv
al Jurnaliștilor din România.

Gala Fotbalului Românesc 2017:
• Portarul anului 2017: Ciprian Tătărușanu (Fiorentina/ FC Nantes)

Alte nominalizări: Silviu Lung jr (Astra Giurgiu/ Kayserispor), Florin Niță (FCSB).
• Fundașul anului 2017: Romario Benzar (FC Viitorul/ FCSB)

Alte nominalizări: Cristian Săpunaru (Astra Giurgiu/Kayserispor), Cristian Ganea (FC Viitorul).
• Mijlocașul anului 2017: Constantin Budescu (Astra Giurgiu/ FCSB)TV

Alte nominalizări: Alexandru Chipciu (Anderlecht), Alexandru Băluță (CS U Craiova).
• Atacantul anului 2017: George Țucudean (FC Viitorul)

Alte nominalizări: Florin Andone (Depo La Coruna), Claudiu Keșeru (Ludogoreț Razgrad).

• Fotbalistul anului 2017: Constantin Budescu (Astra Giurgiu/ FCSB)
• Antrenorul anului 2017: Gheorghe Hagi (FC Viitorul)

• Conducătorul de club al anului 2017: Cristi Bivolaru (FC Viitorul)
Alte nominalizări: Daniel Coman (Astra Giurgiu), Cornel Șfaițer (FC Botoșani).

• Arbitrul anului 2017: Ovidiu Hațegan
Alte nominalizări: George Găman, Istvan Kovacs.

• Arbitrul anului 2017, fotbal feminin: Teodora Albon
• Antrenorul cu cea mai spectaculoasă ascensiune în 2017: Claudiu Niculescu (FC Voluntari)

Alte nominalizări: Costel Enache (FC Botoșani), Edward Iordănescu (Astra Giurgiu);
• Fotbalistul cu cea mai spectaculoasă ascensiune în 2017: Alexandru Băluță (CSU Craiova)

Alte nominalizări: Mihai Bălașa (FCSB), Alexandru Tudorie (FC Voluntari).
• Revelația anului 2017, cel mai bun tânăr: Denis Man (FCSB)

Alte nominalizări: Ionuț Nedelcearu (FC Dinamo), Vladimir Screciu (CSU Craiova).
• Stranierul anului 2017: Harlem Gnohere (Franța/ FCSB)

Alte nominalizări: Jaime Penedo (Panama/Dinamo), Filipe Teixeira (Portugalia– Astra/ FCSB).
Gala Fotbalului Românesc, a cărei primă ediție s-a desfășurat în 1999, i-a onorat, în timp, pe cei
mai importanți reprezentanți ai fotbalului românesc, dar și pe mari campioni din alte sporturi. Cel
mai important trofeu, cel de fotbalistul anului, a fost câștigat de-a lungul timpului de nume ca Gică
Hagi, Cosmin Contra, Cristian Chivu, Adrian Mutu, Răzvan Raț, Cristian Săpunaru, Gabriel Torje,
Lucian Sânmărtean și Denis Alibec.
La Gala Fotbalului Românesc 2017 s-au acordat și premii de excelență, pentru întreaga activitate
în fotbal, pentru dezvoltarea sportului, precum și alte premii speciale, după cum urmează

Excelență Antrenor SORIN CÂRȚU
Excelență Arbitru IOAN DANCIU
Excelență Fotbal NICOAE STANCIU
Excelență Fotbal GEORGE GALAMAZ
Excelență Fotbal CORNEL DINU
Excelență Fotbal MARIN DRAGNEA
Excelență Conducător MIRCEA SANDU

Și jurnaliștii au fost fi premiați, pentru cel mai bun comentator al anului, cea mai bună emisiune
sportivă, urmând a se acorda și un premiu special pentru jurnalism.
Comentator VLAD ENĂCHESCU (Telekom Sport) – premiu înmânat de Gabriel Bodescu, secretar
general adjunct FRF
Reporter DOCHITA MOȘOIANU (TVR) – Marius Mitran, director de imagine LPF;
Emisiune DIGI MATINAL (DigiSport) – Ciprian Paraschiv, director de dezvoltare FRF;
Cartea ”La masa presei – memoriile unui jurnalist sportiv) ADI DOBRE (Eurosport) – Dragoș
Trestioreanu (gazetaph.ro, jurnalulph.ro), decanul jurnaliștilor prahoveni
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10 motive de divorţ
1. Femeia care a divortat pentru ca sotul facea prea multa

curatenie. Povestea bizara s-a petrecut in aprilie 2009, cand
o femeie din Germania a divortat de sotul ei, pentru ca “se
saturase” ca el sa faca mereu curatenie prin casa. Femeia a
rezistat in casnicie timp de 15 ani, vreme in care sotul ei
insista sa faca totul: de la spalatul vaselor, stersul prafului si
pana la rearanjarea constanta a mobilei. Ceea ce a pus
capac situatiei a fost cand sotul a daramat un zid al casei si l-
a reconstruit pentru ca acesta era prea murdar.

2. Femeia care a divortat pentru ca asa i-a zis papagalul ei.  In
2001, o femeie din China a intentat divort impotriva sotului ei,
dupa ce animalul lor de companie, un papagal, l-a dat de gol pe
barbat, care avea o aventura cu alta femeie.  Femeia a suspectat
ca ceva e in neregula dupa ce papagalul a invatat cateva
cuvinte, auzite din conversatiile telefonice secrete ale sotului ei
catre amanta sa, cand s-a intors acasa dupa o luna, timp in
care isi vizitase parintii. Cuvintele invatate de papagal erau:
“Divort”, “te iubesc” si “ai rabdare”, pe care le repeta mereu.

3. Barbatul care a divortat pentru ca sotia era prea timida. Un
barbat din Taiwan a divortat de sotia sa pentru ca aceasta era
prea timida, si refuzase sa-si “consume” casnicia chiar si
dupa un an de zile de la nunta. Barbatul, in varsta de 38 de
ani si-a cunoscut sotia, in varsta de 29 de ani, cu ajutorul unui
site de matrimoniale. Au inceput sa iasa impreuna, iar dupa
trei luni s-au casatorit. Insa tanara a refuzat sa se culce cu
sotul ei, iar in noapte nuntii a dormit complet imbracata si infa-
surata intr-o patura. Cant sotul a incercat sa se apropie de ea,
acesta l-a impins si i-a replicat “Esti ridicol”, dupa care s-a
intors in casa parintilor ei. Pana la urma, femeia a acceptat sa
semneze un contract prin care era de accord sa se culce cu
sotul ei, insa doar in scopul procreerii si i-a cerut ca in rest sa
doarma separat. Cu toate astea, ea nu si-a respectat
promisiunea, iar dupa un an de astepatare, barbatul a cerut
divortul. Tanara l-a contestat, insa judecatorul cazului i-a dat
dreptate barbatului si a aprobat divortul. Pe langa asta, femeia
trebuie sa ii plateasca fostului ei sot suma de 300.000 de
dolari pentru investitiile facute de el in casnicie: cumpararea
unui apartament si imprumuturi catre familia femeii si pentru
rusinea cauzata prin neconsumarea casniciei.

4. A divortat pentru ca sotul a incercat sa ii vada fata. O femeie
din Arabia Saudita a cerut sa divorteze in 2008 pentru ca
sotul ei a incercat sa ii vada fata, dupa 30 de ani de casnicie.
Barbatul a trait cu sotia sa timp de 30 de ani fara a-i vedea
fata niciodata. Femeia, in varsta de 50 de ani, urma o traditie
foarte stricta a familie sale, din orasul Khamis Mushayt, si isi
tinea fata acoperita tot timpul, cu exceptia ochilor. Intr-o
noapte barbatul, macinat de curiozitate a incercat sa ii ridice
valul de pe fata pentru a vedea cum arata. A fost o greseala
pe care sigur nu o va mai repeta, fiindca femeia s-a trezit si a
fost atat de suparata incat i-a cerut divortul. Sotul si-a cerut
iertare, dar femeia nu s-a indurate si a divortat de el. Poate
parea ciudat, dar cazurile in care sotii nu isi vad niciodata
sotiile in Arabia Saudita sunt destul de comune.

5. Si-a inselat sotia la 81 de ani. Se pare ca grijile unei femei ca
barbatul iubit o va insela nu se termina niciodata. Asta a aflat
o femeie in varsta de 83 de ani din Germania, care a aflat ca
sotule ei, in varsta de 81 de ani, cu care era casatorita de 60
de ani, are o aventura. Georg Meister, barbatul de 81 de ani,
si-a cunoscut amanta, cu 30 de ani mai tanara decat el, la
munca. Aventura a fost facuta publica atunci cand amantii au
uitat sa traga jaluzelele de la birou in timp ce faceau sex la
locul de munca. Sotia sa a aflat si l-a dat afara din casa. De
atunci, Georg s-a mutat la amanta sa, care locuieste la trei
case mai jos de fosta sa locuinta. Cuplul a fost casatorit timp
de 60 de ani si au crescut impreuna trei copii.

6. Si-a lasat sotia pentru ca l-a mintit in privinta varstei. O
femeie din China, care a mintit in privinta varstei sale reale, a
fost parasita de sot dupa 10 ani de casnicie. Cuplul s-a
cunoscut in anul 1997, pe cand femeia avea 30 de ani, dar
cand viitorul ei sot a intrebat-o cati ani are, ea i-a spus ca are
24. Sotul ei nu i-a aflat varsta reala decat dupa 10 ani. Asa
ca, in 2007 barbatul a cerut divortul, dupa ce a realizat ca a
fost pacalit.

7. A divortat pentru ca sotul si-a pus extensie de penis. Un barbat
din Rusia a fost parasit de sotia sa dupa ce extensia de penis i s-
a rupt in timpul unei partide de sex. Grigory Toporov, in varsta de
47 de ani, apelase la medici pentru a-si mari penisul, deoarece
nu facea fata cerintelor sotiei sale din pat. In urma operatiei, sotia
sa a ramas socata cand extensia s-a rupt in timpul unei partide.

Sotul s-a oferit sa si-o puna la loc insa femeia a cerut divortul,
satula fiind de esecurile sale din patul conjugal.

8. Si-a parasit sotia pentru ca il forta sa manance tort. Un
barbat din Japonia si-a parasit sotia pentru ca aceasta il
oblige sa manance tort la fiecare masa. Cheng Yu, in varsta
de 31 de ani, a spus ca la inceput era incantat de deserturile
pregatite de sotia sa, insa dupa un timp doar cand auzea cu-
vantul tort I se facea rau. “Tort de fructe, de ciocolata, de
caramel, de toate, dupa fiecare masa. Ma simteam ca si un
cos de gunoi al unei cofetarii”, a spus sotul.

9. Sotul si-a adus mama in luna de miere. Este normal ca si cu-
plurile sa aiba probleme cu socrii, insa acestea nu incep de
obicei in luna de miere. Din pacate, nu a fost si cazul
Mariannei, o tanara din Italia, a carui sot si-a adus mama cu
el in luna de miere din Franta. Prospata sotie habar nu avea
ca mama sotului ei urma sa vina cu ei in luna de miere si pur
si simplu s-a trezit cu ea la aeroport si s-a urcat in avion cu
ei. Tanara i-a cerut sotului sa-si trimita mama acasa, dar
acesta a refuzat. Cuplul si soacra si-au petrecut trei saptamani
in Franta, dupa care femeia a cerut divortul spunand ca sotul
ei ei are un atasament emotional exagerat fata de mama lui.

10. Si-a pierdut sotia la un joc de poker. Un barbat din Rusia si-
a pierdut sotia intr-un pariu la un joc de carti, dupa ce a ales
sa o puna pe ea drept miza in loc de bani.  Andrei Karpov ra-
masese fara bani la un joc de poker si s-a decis sa isi puna
sotia la bataie pentru a ramane in joc. Acesta insa a pierdut,
iar cand oponentul sau a venit acasa la el sa isi ia premiul,
sotia sa, Tatiana, a fost atat de suparat incat a divortat de el
si a inceput o relatie cu barbatul care o castigase la jocul de
carti.  De atunci, Tatiana s-a si casatorit cu “salvatorul” ei si
spune ca nu regreta decizia de a-si parasi primul sot.  “Am
fost umilita. Cand am vazut ce a facut am stiut ca trebuie sa
il parasesc. Sergey (castigatorul) este un barbat foarte frumos
si bun si sunt foarte fericita alaturi de el, chiar daca m-a
castigat la un joc de poker”, sustine Tatiana.

MICA PUBLICITATE
• Salon în Midtown Manhattan angajează manichiuristă și cosmeticiană

cu experiență. Tel. (212) 581 - 3343  Emilia.
• Vând la prețuri convenabile:
1) Aparat de ridicat un bolnav imobilizat (Power Lift)
2) Masă portabilă de masaj corporal      3) Sabie japoneză decorativă
4) Aparat electric de ras, marca Braun.

Tel.: 1(347) 527 - 1745
• 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

• 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)

• 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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Cum să pierzi în greutate 
în funcție de forma corpului

Dupa cum poate ati mai auzit, exista trei tipuri de forme ale
corpului feminin: mar, para si clepsidra.

Dupa ce v-ati determinat forma corpului vostru, trebuie sa cititi
mai jos pentru a afla tipul de dieta pe care ar trebui sa-l urmati
pentru a pierde in greutate mult mai usor…..

Corpul in forma de mar!
Femeile care au corpul asemanator cu un mar, au de obicei
multi cenimentri in plus in zona stomacului.

Ce este de facut:
1. Includeti alimente bogate in celuloza in dieta voastra. Printre

alimentele bogate in celuloza se numara – morcovii, dovleceii,
sfecla rosie, semintele de toate tipurile, nucile….etc.

2. Incepeti ziua cu fructe
3. Consumati cat mai putina carne
4. Mancati mai multe nuci si peste. Fructele uscate, mierea si

citricele sunt incluse de asemenea in lista cu alimentele pe
care le puteti consuma.

5. Consumati minim 2 litri de apa pe zi (excluse bauturile car-
bogazoase)

Pentru o pierdere in greutate eficienta si rapida, pentru persoanele
care au acest tip de corp, este indicat un consum zilnic de ceai
de ghimbir. Acest ceai va detoxifia organismul si va face posibila
arderea grasimilor in exces.

Corpul in forma de para!
Femeile care au aceasta forma a corpului, au grasime in exces
pe solduri, au umerii ingusti , la fel si talia. In scopul de a reduce
dimensiunea partii inferioare a corpului, trebuie urmate aceste
regului:
1. Evitati consumul de cartofi si fasole. In general, trebuie

evitate alimentele care au un continut ridicat de amidon.
2. Nu consumati nici un tip de grasimi (fie vegetale , fie de

origine animala)
3. Consumati mai multe legume si fructe in stare cruda, si

faceti-va cat mai multe sucuri din fructe si legume, la care
obligatoriu trebuie adaugat o bucatica de 1 cm de ghimbir
prospata curatat.(acsta este secretul)

4. Puteti manca de asemena branza degresata, orez brun,
fructe de mare, peste …, insa nu trebuie uitat consumul de
apa (minim 2 litri pe zi).

5. Sucul de rosii este perfect pentru tipul dumneavoastra de
corp, intrucat accelereaza metabolismul.

Corpul in forma de clepsidra!
Aceasta forma a corpului este considerata a fi perfecta. Cu
toate ca este forma corpului perfecta, femeile respective, daca
nu au grija de corpul lor, pot deveni supraponderale.

Iata mai jos ce este indicat a se consuma in cazul acestui tip de
corp:
1. Consumul de nuci si avocado este perfect pentru acest tip de

corp, in timp ce dulciurile, de orice fel, sunt un mare NU in di-
eta.

2. Se pot consuma alimente bogate in proteine cum ar fi ouale,
carnea slaba, lapte , dar si un consum insemnat de legume
de orice fel.

3. Ca in orice dieta, fructele si consumul suficient de apa, nu
trebuie sa lipseasca.

20 cele mai bune sfaturi, de la
oameni trecuți de 60 de ani

Ţi se pare că nu ai timp niciodată pentru tine, totul în jur este
urât şi deprimant sau visezi să faci ceva anume dar continui să
amâni la nesfârşit să pui în aplicare? Mai mulţi oameni de peste
60 de ani au fost întrebaţi următorul lucru:
”Ce sfat ai da celor care au jumătate din anii tăi?”. Cu toate că
întrebarea ar putea părea simplă, răspunsurile ar putea să vă
surprindă, iar următoarele sfaturi sunt pentru tine.
1. Cea mai importantă personă din viaţa ta este cea care a

acceptat să îşi petreacă viaţa alături de tine. Ţine minte acest
lucru.

2. Ai putea să trăieşti o viaţă lungă sau una scurtă- nimeni nu
ştie, însă îţi vei dori să fi avut mai multă grijă de tine în
tinereţe.

3. Lucrurile sunt doar lucruri. Nu te ataşa de lucruri materiale,
apreciază mai mult timpul şi experienţele trăite.

4. Gelozia distruge relaţii. Ai încredere în partenerul tău de
viaţă.

5. Oamenii spun mereu ”Ai grijă să îţi alegi un loc de muncă la
care faci ce îţi place”, însă acesta nu este cel mai bun sfat.
Jobul potrivit este cel pe care îl iubeşti în unele zile, îl tolerezi
de cele mai mult ori şi care îţi permite să-ţi plăteşti facturile.
Aproape nimeni nu are un loc de muncă care să-i placă în
fiecare zi.

6. Dacă ţi se pare că viaţa te copleşeşte, ancorează-te mai mult
în prezent şi bucură-te de tot ce e frumos şi liniştitor.
Relaxează-te.

7. Anii trec foarte repede. Nu te căsători foarte tânăr. Trăieşte-ţi
viaţa. Mergi în multe locuri. Trăieşte-ţi viaţa. Fă-ţi bagajele şi
mergi unde îţi permiţi. Atâta timp cât nu depind alţii de tine,
nu cumpăra lucruri, alege să călătoreşti.

8. Nu lua viaţa prea mult în serios. Chiar dacă lucrurile par rele
şi totul pare să fie fără speranţă, încearcă să râzi în faţa
ridicolului vieţii.

9. Un prieten adevărat va veni în fugă dacă îl suni la 2 noaptea.
Toţi ceilalţi sunt doar cunoştinţe.

10. Copiii cresc mult prea repede. Profită de fiecare moment
alături de ei.

11. Atunci când se apropie de moartea, nimeni nu-şi doreşte să
fi muncit mai mult. Munceşte din greu, dar nu face din asta o
prioritate, lăsând familia, prietenii sau pe tine însuţi pe planul
doi.

12. Mănâncă şi fă mişcare ca şi cum ai fi un pacient cu diabet şi
boli de inimă care a suferit un accident vascular cerebral-
pentru a evita să devii unul.

13. Spală-te pe dinţi regulat pentru că problemele dentare sunt
îngrozitoare.

14. Nu lua sfaturile altora ca adevăr suprem. Poţi cere sfaturi
cuiva pe care îl respecţi, apoi ia în calcul situaţia ta şi ia o
decizie. În principal, cel mai bine e să ţii cont de ce crezi tu
că este mai bine.

15. Loviturile sau rănile de care nu ai grijă în prezent îţi vor face
probleme mai târziu. Chiar dacă crezi că te-ai vindecat com-
plet.

16. Dacă ai un vis, indiferent de cât de imposibil ar fi, încearcă
să îl pui în practică. Va deveni din ce în ce mai greu pe
măsură ce îmbătrâneşti.

17. Apreciază lucrurile mărunte şi trăieşte în prezent. Nu vom
trăi veşnic, iar cea mai mare plăcere poate fi găsită chiar şi în
cele mai obişnuite activităţi. În loc să trimiţi un mesaj, ridică
telefonul şi sună pe cineva.

18. Plăteşte-ţi facturile şi stai departe de datorii. Dacă aş fi
primit toţi banii pe care i-am plătit pe dobânzi, m-aş fi
pensionat devreme.

19. Avem o singură viaţă. Nu aştepta să te trezeşti la 60 de ani
şi să îţi dai seama că nu ai făcut lucrurile la care visai.

20. Când faci cunoştinţă cu cineva, realizează că nu ştii nimic
despre el sau ea. Vezi doar rasă, gen şi haine. Uită tot. Nu
ştii nimic. Prejudecăţile care îţi apar în minte te limitează.

Sfaturi pentru un selfie reușit

Pentru că suntem în era internetului și a smartphone-urilor,
fiecare din noi știe ce înseamnă un selfie. Dar, din păcate,
puțini știu cum se face corect un selfie reușit, care pune în
valoare persoana și nu scoate în evidență bărbia dublă, ridurile,
cearcănele sau kilogramele în plus. Astăzi vreau să vă dau
câteva sfaturi despre cum se fac selfi-urile reușite, care vor
acumula o mulțime de like-uri.

Locul și ocazia
Una dintre cele mai
importante reguli ale
serfie-urilor perfecte
este să alegi cu grijă
locul unde îți faci
poza. Selfie-urile
făcute în parc, la
plajă sau la o pe-
trecere cu prietenii
sunt mai frumoase
decât cele făcute în

toaletă. Așadar, fă-ți un selfie doar dacă decorul și evenimentul
au ceva de spus.

Ai grijă ce se vede în spatele tău
Analizează cu mare grijă ce este în spatele tău. Dacă alegi să
faci fotografia în camera ta, atenție mare la curățenie. Nimeni
nu vrea să-ți vadă ciorapii atuncați prin casă sau haosul de pe
birou. ? Alege cu grija locul selfie-urilor tale.

Atenție mare la lumină
Un selfie bun e pus mereu într-o lumină bună. Așa că ai grijă să
fii în preajma ferestrelor sau a unei surse naturale de lumina
atunci când îți faci unul. Sursa de lumina trebuie să fie în fața ta
pentru ca lumina să-ți încadreze frumos tenul.

Uită de duck face
Pozele cu buze țuguiate nu sunt
și nici nu au fost în trend. Astfel
de selfie-uri arată penibil. Fii
naturală, zâm beș te și vei primi
un selfie perfect.

Nu exagera cu editarea
Nu ieșim mereu perfecți în selfie, dar asta nu înseamnă că
trebui să folosim toate efectele posibile pentru a primi în final o
poză care nu pare deloc naturală. Totul are o măsură, la fel și
editarea.

Alege unghiul per-
fect
Dacă te vei uita
drept spre cameră,
nu vei primi o poză
prea spectaculoasă.
La fel se va întâmpla
dacă vei ține cam-
era mai jos decât
fața. Aceasta este
o greșeală care îți
va adăuga kilo-

grame în plus. Cel mai bin ar fi să ții camera la nivelul ochilor
sau chiar puțin mai sus. Caută unghiul tău perfect!

Pune în evidență părțile de care ești mândru
Ai un păr frumos? Atunci arată-l în poză. Ai o dantură perfectă?
Zâmbește cu încredere! Ai ochi frumoși? Asigură-te că se văd
bine în selfie. Îvață să te pui în evidență!




