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100 de ani de la UNirea 
BaSaraBiei
cu rOMÂNia

Scumpă icoană
în inimi purtată

Trecută prin foc și prin sabie,
furată, trădată mereu,
ești floare de dor, Basarabie,
ești lacrima neamului meu.

(Dumitru Matcovschi)
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BASARABIA, PĂMÂNT ROMÂNESC

Proclamaţia Marii Adunări
Centenare: Parlamentul de la
Bucureşti să adopte o decizie

privind Reîntregirea
Fostul preşedinte Traian Băsescu a cerut duminică, la Chişinău, Parlamentului
României şi Parlamentului Republicii Moldova să voteze unirea celor două ţări,
în cinstea Centenarului Unirii. 
„Marea Adunare Centenară”, manifestaţie dedicată împlinirii a 100 de ani de la
unirea Basarabiei cu România, are loc duminică, de la ora 12:00, la Chişinău,
printre cei care şi-au anunţat participarea aflându-se Traian Băsescu şi Dan
Barna, potrivit Unimedia. 
Manifestaţii la Chişinău, cu participarea liderilor opoziţiei din România. Băsescu,
Oban şi Barna, la mitingul dedicat uniri

PROCLAMAŢIA MARII ADUNĂRI CENTENARE DIN 25 MARTIE 2018

PENTRU REUNIRE

AVÂND ÎN VEDERE că în urmă cu o sută de ani, Sfatul Ţării, singurul organ
suprem legislativ şi reprezentativ al Basarabiei, ales în mod democratic, care a
acţionat în conformitate cu interesele fundamentale ale întregii populaţii, întrunit
în şedinţă legală şi solemnă, în puterea dreptului istoric şi a dreptului de neam, în
baza principiului autodeterminării popoarelor, a votat Declaraţia de Unire a
Republicii Democratice Moldoveneşti (Basarabiei) cu România,

CUNOSCÂND că în urma votului din Sfatul Ţării, în teritoriul dintre Prut şi Nistru
a fost instaurat un regim care a asigurat tuturor locuitorilor securitatea individuală
şi libera evoluţie socială, economică, politică şi culturală,

PREŢUIND actul de mare responsabilitate şi curaj politic al oamenilor de stat
basarabeni de la 1918, care au demonstrat o intuiţie politică admirabilă, în
contextul în care asupra Basarabiei plana pericolul dezintegrării teritoriale şi al
instaurării terorii bolşevice, şi care şi-au asumat responsabilitatea pentru destinul
poporului din Basarabia,

CONŞTIENTIZÂND că legitimitatea actului Unirii Basarabiei cu România, ca
unică soluţie de supravieţuire şi progres al românilor dintre Prut şi Nistru, nu
poate fi nicicum pusă la îndoială,

AVÂND CERTITUDINEA că guvernările care s-au succedat la putere în Republica
Moldova, de la obţinerea independenţei şi până în prezent, nu au avut în vedere
decât îmbogăţirea proprie, prin sărăcirea populaţiei şi menţinerea în prizonierat a
acesteia, prin alungarea ei peste hotare, la munci grele, prin falsificarea trecutului
istoric şi crearea unor iluzii pentru viitor, prin propagandă şi manipulare, pentru a-
şi menţine funcţiile şi accesul la fluxul de bani şi beneficii, 

FIIND ÎN ASENTIMENTUL aleşilor locali din teritoriu, care au votat Declaraţii de
Unire cu România, act de onestitate, patriotism şi responsabilitate, şi care au
primit răspuns imediat din partea oraşelor, judeţelor, instituţiilor de învăţământ,
organizaţiilor nonguvernamentale şi a altor entităţi din România şi diaspora, care
au adoptat Declaraţii de Reunire, în vederea urgentării înfăptuirii unităţii naţionale
depline,

CONDAMNÂND orice forme de intimidare a semnatarilor Declaraţiilor de Unire
cu România din partea unor grupuri de mercenari care neagă dorinţa legitimă a
cetăţenilor Republicii Moldova de a trăi într-un stat de drept, naţional, puternic,
unitar şi prosper,

ÎNDEMNÂND minorităţile entice din Republica Moldova să susţină procesele
fireşti ale populaţiei băştinaşe, majoritare, de reîntregire naţională ca singură
modalitate de afirmare şi dezvoltare armonioasă a tuturor, dar şi de recuperare a
identităţii proprii, într-un spaţiu de cultură şi civilizaţie europeană, cu respectarea
tuturor drepturilor şi libertăţilor democratice,

SALUTĂM participanţii la Marea Adunare Centenară, veniţi din toate raioanele şi
de peste hotare,

REAFIRMĂM dreptul poporului nostru la autodeterminare, după modelul german,
fără niciun amestec din afară,

APRECIEM că Anul Centenar reprezintă un moment oportun de săvârşire a unui
act de justiţie, în concordanţă cu istoria poporului nostru, cu normele de morală
şi de drept internaţional,

PLEDĂM pentru revenirea definitivă a populaţiei dintre Prut şi Nistru la trupul Pa-
triei-Mamă, România,

SOLICITĂM factorilor decizionali de la Chişinău şi Bucureşti să trateze Centenarul
Marii Uniri cu responsabilitate faţă de soarta actualelor generaţii, dar mai ales
faţă de cea a viitoarelor generaţii de pe ambele maluri de Prut,

NE LUĂM ANGAJAMENTUL ca în Anul Centenarului Marii Uniri să contribuim cu
toate eforturile, fiecare dintre noi şi coordonat, la reîntregirea naţională, după
cum urmează: Participăm la Consultarea publică din Municipiul Chişinău şi
votăm PRO Unire între 1-14 aprilie; Ne adunăm, toate colectivele şi localităţile
care au declarat Unirea pe 1 iulie, la Capitala Unirii din 1918, Alba Iulia, unde
aprindem Flacăra Unirii; Convocăm Congresul Reîntregirii Neamului la Iaşi,
veche Capitală a Moldovei, între 24-26 august Continuăm pe 1-2 Septembrie
Marile Manifestaţii pentru UNIREA PAŞNICĂ A POPORULUI NOSTRU; Dăm de
ştire întregii lumi despre voinţa noastră legitimă la Bruxelles, între 24-26
septembrie, printr-o Conferinţă Internaţională de amploare în Parlamentul Euro-
pean.

CEREM celor două Parlamente să primească delegaţii ale Marii Adunări Centenare
iar la şedinţa solemnă din 27 martie 2018, Parlamentul de la Bucureşti să adopte
o decizie prin care să se implice pentru Reîntregirea naţională prin mijloacele
paşnice ale democraţiei parlamentare şi în limitele Constituţiei României, în con-
formitate cu normele dreptului internaţional şi a Actul Final de la Helsinki.

VOTĂM astăzi Unirea Republicii Moldova cu România, de-a pururi şi pentru tot-
deauna!

AŞA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU!”.

*   *   *
NOTĂ: Tot marți, 27 martie a.c., în ședința solemnă a Parlamentului României s-
a dat citire declarației de intenție a unirii Basarabiei cu patria-mamă România.
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Festivitate dedicată
voinței de reUnire a

Basarabiei cu România

În acest an special în care în întreaga noastră țară și în
Basarabia străbună au loc manifestări de amploare prin care

se exprimă voința fermă a românilor de dincoace și de dincolo
de Prut de a se reuni în România Mare, compatrioții noștri din
New York au participat cu bucurie deplină la evenimentul
aniversar special dedicat reUnirii Basarabiei cu România,
eveniment care a avut loc duminică, 25 martie a.c., în sala
socială a Bisericii ”Sf. Apostoli Petru & Pavel” din Astoria,
Queens.

Evenimentul s-a desfășurat sub egida a trei importante
instituții  de cultură: Academia Oamenilor de Știință din România,
filiala SUA, Mitropolia Ortodoxă Română a Celor Două Americi
și Institutul Român de Teologie și Spiritualitate Ortodoxă New
York.

Preotul profesor Theodor Damian, președintele Institutului
și parohul bisericii, a salutat prezența în sală a Excelenței Sale,
domnul Cătălin Radu Dancu, consulul general al României la
New York și a echipei dânsului.

De asemenea, printre cei peste 70 de participanți s-a aflat
și domnul Vasile Bădăluță, fondatorul și directorul publicației
”Romanian Journal”.

Poemul ”Ridică-te” de Grigore Vieru și recitat de Theodor
Damian a deschis programul acestei seri deosebite.

Domnul consul dr.Radu Ancuța a susținut o prelegere cu
date noi și interesante despre pregătirea și realizarea unirii
Basarabiei cu România, subliniind ferma voință populară pentru
realizarea acestui act istoric. Dânsul a prezentat, în copie,
ACTUL UNIRII votat de Sfatul Țării la 27 martie 1918, pe care îl
cităm integral: ”În numele poporului Basarabiei, Sfatul Țării
declară: Republica Democratică Moldovenească (Basarabia),
în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea Neagră și
vechile granițe cu Austria, ruptă de Rusia acum o sută și mai
bine de ani din trupul vechii Moldove, în puterea dreptului
istoric și dreptului de neam, pe baza principiului că noroadele
singure să-și hotărască soarta lor de azi înainte și pentru
totdeauna, se unește cu mama sa România. Trăiască Unirea
Basarabiei cu România de-a pururi și totdeauna!” Actul este
semnat de președintele Sfatului Țării, Ion Inculeț, de vice-
președintele Pan Halippa și de secretarul Sfatului Țării, I. Buz-
dugan.

Prof.univ.dr. Doru Tsaganea, un desăvârșit orator, a scos
în evidență ideea că evenimentele istorice de mare importanță
impresionează pentru că ele exprimă principiul că ”noroadele
singure” trebuie și sunt capabile să-și hotărască soarta, așa
cum spunea președintele Americii, Willson.

Invitatul evenimentului a fost domnul Gabriel Gherasim,
profesor, psiholog terapeut, care a ținut o conferință de mare
interes pe tema ”România dintre Prut și Nistru. Domnul Gabriel
Gherasim a prezentat apoi câteva secvențe din interviurile cu
oameni de cultură români, printre care: Ioan Paulescu, artist al
poporului din Moldova, președintele Societății Culturale ”Salvați
Folclorul”, conferențiar universitar Ana Guțu, profesor universitar
și parlamentar european, Dr. Vitalia Vangheli Pavlicenco,
președintele Partidului Național Liberal din Basarabia, Ana
Guțu, profesor universitar și parlamentar european, Ion Popescu,
parlamentar în Rada Ucrainei din Cernăuți. 

Domnul Gherasim a relatat confesiunea emoționantă a maestrului
Ioan Paulescu care a avut mari neplăceri din cauza faptului că i
se schimbase numele în Pavlenco și a făcut multiple demersuri
pentru a  fi trecut ca etnic român, nu moldovean. Funcționarului
care nu vroia să-i schimbe etnia în acte, Ioan Paulescu i-a
spus: ”Eu nu vreau să mă înscriu român, eu sunt român și
punctum”. În continuare, domnul Gherasim a scos în evidență
istoria dacică a neamului nostru, faptul că oameni de știință și
înalți prelați acreditează ideea că limba latină provine din limba
dacică, nu invers, cum se spune mereu în operele lingvistice și
istorice. Am avut strămoși de seamă cu care trebuie să ne mân-
drim.

Audiența a fost informată că ing. Virgil Ciucă, poet româno-
american, angajat și militant pentru unirea Basarabiei cu
România, a donat $300 pentru românii din Chișinău, iar sâmbătă,
24 martie a.c., în cadrul spectacolului dedicat Unirii de la
Ateneul Român din București, poezia sa ”Aduceți Basarabia
acasă”, pusă pe note muzicale, a fost interpretată de corala
”Divina Armonie”.

Pr.Prof. Theodor Damian cu Consulul General Catalin Radu Dancu

Excelența Sa domnul Consul General Cătălin Radu Dancu
și-a exprimat bucuria de a fi participat la un eveniment atât de
important din diaspora româno-americană din New York și i-a
felicitat pe organizatori și pe cei prezenți. Apoi, în numele
Guvernului României, a informat audiența că, la solicitarea sa,
în cartea care va apărea curând despre cei mai de seamă 100
de români din America, pentru statul New York a fost ales
numele domnului Theodor Damian. Vestea a fost primită cu vii
și prelungite aplauze pentru că domnul Theodor Damian este
personalitatea de excepție din domeniul culturii spirituale,
religioase și laice, este mentorul, omul și sfătuitorul de bine al
nostru, al tuturor. Fondator și conducător de institut, de cenaclu
literar, de revistă de cultură, preot și profesor universitar, Theodor
Damian însumează trăsături de valoare ale românilor și de
aceea este apreciat și iubit.

Consulul general a recitat un poem de Grigore Vieru,
poem dedicat Basarabiei, deschizând astfel programul artistic
pregătit de profesoara Irina Anițului și de copiii Școlii de
Duminică. Copiii, în dialog cu doamna Irina Anițului, au vorbit
despre personalități basarabene. Au recitat poeme din creația
poetică a lui Grigore Vieru, precum și a poetei Rodica Fercana
din România: Nicole Smith, Elena Mitru, Iolanda Baciu, Irina
Anițului, Iustina și Aaron Anițului.

Valentina Ciaprazi a evocat momente dragi de la cele
două întâlniri cu Grigore Vieru aici, la New York, apoi despre în-
tâlnirea la fel de emoționantă cu marele poet și patriot, la
Botoșani. Dânsa a citit poezia proprie ”Depărtări la Prut”,
dedicată lui Grigore Vieru, din care cităm:

”Pândeam prin vălul roșu răsfrânt pe negre ape,
Chipul de sfânt s-apară și să te-ascult de-aproape
Cântai în limba noastră și te știam de frate,
Erai acolo-alături, dar totuși ce departe!”
......................................................
Când fluviul valul aprig urlând și-a dezghețat
Și floarea sângerândă mal cu mal a legat,
Tu ai pășit pe ape ca un Hristos de neam
Și ai adus speranța frăției ce-o visam.”
Domnul ing. Dima Lascu a amintit personalități macedo-

române care au contribuit substanțial la unirea Basarabiei cu
Țara-Mamă.

Evenimentul dedicat Unirii Basarabiei cu România, eveniment
condus cu înalt patriotism de domnul Theodor Damian, a
demonstrat cu puterea sufletului de român că orice act de mare
valoare al unui neam pe acest pământ se poate realiza prin an-
gajare deplină, voință și consecvență.

prof. Mariana Terra
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adunate şi prelucrate

de Vasile Bădăluţă

* Peste 140 de localități  basarabene au semnat o
declarație de unire a Basarabiei (R.Moldova) cu
România.

* O doamnă din Buzău are numele de Basarabia Tina
Rusu. Mama ei, refugiată în România în 1944, i-a pus
acest nume în dorul locurilor părăsite.

* Duminică, la Chișinău, a avut loc o mare demonstrație
cu peste 100.000 de participanți, marcând 100 de ani
de la reunirea Basarabiei cu România.

* Gigi Becali se ține bărbat, nu glumă. ”Cum s-aștept eu
în anticameră la o femeie?” El se referea la primul
ministru Viorica Dăncilă pe care, de fapt, o apreciază
ca persoană. Pentru Gigică nu va fi o problemă dacă
va plăti o amendă pentru discriminare.

* România este pe locul 3 în Europa la numărul de
ovine, record la care contribuie și Becali al nostru.

* În primele două luni din acest an, România are un
deficit bugetar-record de 5,5 miliarde lei. Păi dacă s-
au mărit salariile…

* În urma unui incendiu într-un supermarket din Siberia,
peste 100 de persoane și-au pierdut viața.

* România a trecut și ea la ora de vară dând ceasurile
înainte cu o oră.

* Cei acuzați de furtul mai multor brățări dacice au fost
achitați pentru că faptele de care fuseseră acuzați au
fost prescrise. 

* La un concurs televizat despre nivelul de cunoștințe
geografice, la întrebarea ”Care este capitala
Angliei?”, o absolventă de clasa a IX-a a răspuns cu
seninătate: ”Rusia”…

* Oamenii din peste 7.000 de orașe din 180 de țări, in-
clusiv România, au stins simbolic lumina, sâmbătă,
de la 8:30 pm, timp de o oră, ca semn de
recunoaștere a evenimentului numit ORA PĂMÂN TU -
LUI. În țara noastră, luminile s-au stins la Palatul
Cotroceni, la Palatul Victoria, la Casa Poporului, în
zeci de instituții și în ambasadele României.

* Un porc mistreț redioactiv a fost vânat în nordul țării,
lângă Suceava. Se crede că animalul provine din
pădurile din apropiere de Cernobîl.

* Președintele Klaus Iohannis l-a felicitat pe Vladimir
Putin pentru câștigarea unui nou mandat în fruntea
Rusiei.

* Ministrul polonez de Externe, Jacek Czaputowick, a
acuzat Comisia Europeană că folosește standard
dublu prin modul în care tratează statele membre.
Declarația survine după ce Bruxelles-ul a respins
planul Poloniei privind reformele în justiție.

* În 5 ani, dintr-o baltă de nămol, stațiunea Figa din Be-
clean (lângă Dej) a devenit celebră, ca urmare a
amenajărilor finanțate de fondurile PHARE.

* Un bărbat din comuna suceveană Cornu Luncii și-a vi-
olat soția în timp ce se aflau la Roma. Individul a cerut
ca pedeapsa ce-i va fi dată de judecătorii italieni  să
o ispășească în România. Cererea i-a fost aprobată
și el va sta 5 ani într-o închisoare românească.

* Într-un supermarket din Oradea, o femeie a cumpărat
un bidon cu apă plată pentru care a plătit de șase ori
mai mult decât era prețul. Și nu este un caz izolat…

* Agerpres relatează că ministrul Afacerilot Externe,
Teodor Meleșcanu, a declarat că s-a început evalu-
area ambasadorilor României, menționând că a primit
toate materialele solicitate și că se va face o evaluare
”cantitativă și calitativă”.

* Potrivit Curții de Apel Ploiești, șefa DNA trebuie să
primească 300.000 de lei cu titlu de daune morale, în
solidar, de la pârâții Mihai Gâdea, Bianca Grigore,
Mugur Ciuvică și Antena 3, pentru prejudiciul cauzat
prin încălcarea drepturilor la onoare, demnitate,
reputație, imagine și viață privată.

* Un afgan care solicitase azil politic în Germania a fost
condamnat la închisoare pe viață pentru violarea și
uciderea , în anul 2016, a unei studente în vârstă de
19 ani.

* Două noi proiecte de acte normative pentru alte două
zile libere au fost recent înregistrate la Senat spre
dezbatere: Ziua Națională a Meseriilor, pe 25 noiem-
brie, și Ziua Națională a Gastronomiei și a Vinului
Românesc, pe 11 septembrie.

* Un tânăr de 28 de ani din județul Iași a înșelat mai
mulți consăteni promițându-le că le aduce lemne pen-
tru foc din pădure. Dar nu le-a adus. Acum tânărul ”se
odihnește”, dar nu în pădure…

* Corpul celebrului om de știință Stephen Hawking, care
a decedat nu de mult, e îngropat la Londra, în celebra
biserică Westminster Abbey, unde sunt îngropate alte
genii, ca Isaac Newton și Charles Darwin.

* Agentul de poliție Sorin Vezeteu, ucis la datorie într-o
gară din Suceava, a fost declarat post-mortem
”Polițistul Anului 2017”. Ministerul de Interne i-a acor-
dat Emblema de Onoare a Poliției Române, care a
fost înmânată soției sale.

* Sportivul Tiberiu Ușeriu a câștigat pentru a treia oară
consecutiv ultramaratonul de 618 kilometri de la Cer-
cul Polar. La întoarcerea în țară, el a zis mai în glumă,
mai în serios: ”Organizatorii mi-au spus să mai stau
la anu` și pe acasă”.

* Ca urmare a alertei de securitate la Londra, lângă Tur-
nul Gherkin, poliția a cercetat și a depistat pachetul
cu explozibil.

* Un angajat de la salubritate – RATB – este cercetat
disciplinar pentru că a umplut de zăpadă, cu plugul-
perie, un pieton.

* La o uzină chimică din Cehia s-a declanșat o explozie
în urma căreia și-au pierdut viața mai mulți oameni.
Printre aceștia sunt și cinci români care lucrau în
această uzină.

* Geologii susțin cu tărie și cu argumente palpabile că
riftul continental est-african se desprinde de placa
somaleză de pe ”continentul negru”. Între aceste două
suprafețe terestre se va dezvolta un ocean.

* În sudul Franței a avut loc un tac terorist revendicat de
Statul Islamic. Autorul atacului a fost împușcat mortal.

* Furtuna de zăpadă Toby, care a afectat săptămâna
trecută mai multe state de pe coasta de est a SUA, a
lăsat în urmă 4 morți, numeroase accidente rutiere și
întreruperi de curent electric.

* La Târgoviște, premierul Viorica Dăncilă a declarat că
membrii Guvernului caută soluții pentru ca România
să devină un loc din ce în ce mai atractiv pentru
investiții românești și străine.

* Postul Realitatea TV a informat că Ion Țiriac fusese re-
crutat de fosta Securitate, dar că Securitatea a încetat
colaborarea cu jucătorul de tenis pentru că s-a con-
statat că acesta nu furniza informații semnificative.

* Mai multe persoane acuzate de furtul și traficarea unor
brățări dacice și monede provenite din zona cetăților
dacice din Munții Orăștiei, condamnate, în primă
instanță, la pedepse cu închisoarea și la plata unor
despăgubiri în valoare de circa 1.4 milioane euro, au
fost achitate de Curtea de Apel Alba Iulia.

* La punctul de trecere a frontierei Calafat s-au găsit  12
pachete care conțineau circa 6.2 kilograme de
heroină și care au fost descoperite în mașina a doi
bulgari.

* Un bărbat din județul Vaslui, declarat mort, deși trăia
în Turcia, rămâne în continuare decedat în docu-
mentele oficiale, deși e viu. Bărbatul o spune mereu
cu oarecare umor: ”Sunt un om decedat, dar totuși
trăiesc”.

* În gospodăria unui om din Suceava a apărut un cerb
carpatin. Cerbul (sau cerboaica?) a fost chemat
(chemată?) de un armăsar aflat în curte, armăsar care
era pus pe joacă...

LA ORA DE UMOR
-  Tată, am văzut la televizor că se vorbește mereu de

Parlament. Ce e ăla?
- Băiatule, Parlamentul este o rezervație unde
aproape orice prostie e apărată de lege. Sper să
ajungi și tu acolo când ești mare.

***
- Mămică, de ce cântăreții din corul ăsta sunt așa de

supărați?
-   Păi și tu ai fi, că doar vezi cum îi amenință nenea
ăla cu bățul lui, nu?

VORBE ÎNȚELEPTE
”Încearcă să fii un om de valoare, nu neapărat un om

de succes”. (Albert Einstein)
***

”Omul are nevoie de un an ca să învețe să vorbească
și de vreo 60 ca să  învețe să tacă.”

***
”Din gura omului bun nu iese niciodată vorba rea.”

***
”Dă șansa fiecărei zile să fie cea mai frumoasă din viața

ta.” (Mark Twain)
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ACTUALITATE

Creștere prețuri. Borza, mit
destrămat: Sunt niște legende...

Deputatul independent Re-
mus Borza a vorbit la DC
NEWS despre creșterea
prețurilor la alimente, energie,
combustibil.
Dacă în ceea ce privește
aderarea la spațiul Schengen
decizia e la Uniunea
Europeană, „la euro mingea
este la noi. Noi hotărâm dacă

vrem euro sau nu”, susține Remus Borza. Întrebat de ce nu o
facem, deputatul a precizat: „pentru că sunt tot felul de angoase,
de frici. Politica monetară, diferențele de curs pot să reprezinte
niște supape în momente de criză. Pe de altă parte, în România,
toate prețurile la orice, mărfuri alimentare, non-alimentare, sunt
raportate la euro. Totul e raportat la euro”. 
Totodată, Remus Borza a vorbit și despre energie, precizând
că ea „a stat cu ghilimelele de rigoare la explozia prețurilor în
piață. Anume, creșterea prețurilor utilităților, la energie, la gaz,
ceea ce evident că e aberant. Ponderea lor e undeva sub 1%.
Nu mănâncă găinile care ouă sau vacile care dau lapte gaz sau
stau cu copitele în priză conectate la 220V”, a precizat ironic
deputatul.
O problemă globală
„La fel și combustibilul. Noi avem 1,124 euro prețul la carburant,
mult mai ieftin decât în Ungaria sau în Austria. Sunt niște leg-
ende...Aici este evident foametea de bani, nu se satură niciodată
coloșii aceștia industriali ai lumii. În octombrie 2008 barilul de
țiței era 138 de dolari. Astăzi, e 62 de dolari. Mai puțin de
jumătate. În octombrie 2008, prețul la pompă a unui litru de
benzină sau motorină era de 0,6 euro, când era 138 de dolari
barilul! Astăzi, când e 62 de dolari barilul, cât e prețul la pompă?
1,1 euro! Dublu!”, a mai spus Remus Borza la DC NEWS.
Deputatul a mai arătat că aceasta este o problemă globală și
din cauza multinaționalelor care vor tot mai mult, Guvernele au
devenit captive și sunt obligate să crească veniturile populației.
„E o problemă globală. Peste tot se întâmplă lucrul acesta. În
toată lumea prețurile la toate produsele alimentare și non-
alimentare, în ultimii 30 de ani de când vorbim de economie
globalizată, nu au scăzut la nimic, ele cresc. Multinaționalele
care stau pe mii de miliarde de dolari, nu le mai satură Dumnezeu.
Vor tot mai mult profit iar Guvernele sunt captive, nu au altceva
de făcut, decât să crească în fiecare an veniturile populației ca
să facă față creșterii prețurilor la produse și servicii și foamei de
bani a multinaționalelor”, a completat Remus Borza.

LISTA NEAGRĂ. CSM, decizie: 
Solicitare către Comisia

Europeană
Secția de Judecători a CSM cere explicații Comisiei Europene
cu privire la documentele în care s-au cerut date din dosare
exacte. În CSM, s-a luat în discuție posibilitatea de ingerințe în
justiție, la instanțe din parta Comisiei Europene în contextul
MCV. Decizia Secției de Judecători a fost luată cu majoritate,
nu unanimitate. O solicitare merge către CE, una către Ministerul
Justiției. 
Anunțul CSM
”Prin hotărârea nr. 237 pronunţată azi, 27 martie 2018, Secţia
pentru judecători din cadrul Consiliului, convinsă fiind de rolul
Comisiei Europene în evaluarea progreselor României în
domeniul justiţiei, ţinând cont de ampla dezbatere determinată
de apariţia în spaţiul public a documentului datat 10 octombrie
2012, trimis Ministerului Justiţiei de către Comisie, a apreciat
ca utilă transmiterea unei scrisori acestui organism european,
în vederea lămuririi exacte a sensului solicitărilor cuprinse în
paragrafele 18 şi 20, aceste informaţii fiind menite să înlăture
orice speculaţii în această privinţă. Totodată s-a hotărât
transmiterea unei solicitări Ministerului Justiţiei, în vederea
comunicării oricăror clarificări în legătură cu documentul menţionat,
inclusiv cu privire la instanţele angrenate în procedurile de
evaluare în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare.”
anunță CSM.

Custodele coroanei române,
mesaj la 100 de ani de la Marea
Unire: 'Să ne aducem aminte...'

Custodele coroanei române,
Majestatea sa Margareta, a
afirmat, marţi, în şedinţa
solemnă al Parlamentului, că
unul dintre simbolurile unităţii
de neam a fost tatăl său şi
că, astăzi, datoria de a sprijini
pe fraţii noştri din afara fron-
tierelor României nu trebuie
să cunoască limite, nici
condiţionări.
Prezentăm integral mesajul

Custodelui coroanei:
”Să ne aducem aminte astăzi de personalităţile din Sfatul ţării şi
de bravii noştri soldaţi care u luptat pentru unirea noastră în
anul 1918, să ne aducem aminte de oamenii noştri politici care
indiferent de doctrina lor au consolidat procesul Unirii, să ne
aducem aminte de regele Ferdinand şi de regina Maria care
niciodată nu şi-au pierdut convingerea că România va fi
victorioasă în război şi unită în timp de pace.
Contribuţia Casei regale la integrarea europeană a Republicii
Moldova a început acum 100 de ani, în Basarabia străbunicilor
mei, Ferdinand şi Maria. În vremea regelui întregitor a avut loc
o profundă reformă agrară, au fost organizate modern educaţia
şi justiţia, au fost aduse la standarde europene serviciul poştal,
sistemul de măsuri şi greutăţi, sănătatea, comerţul şi organizarea
statistică. Au fost de asemenea fondate numeroase temple ale
culturii.
Unul dintre simbolurile unităţii de neam a fost tatăl meu. Născut
la 3 ani după Marea Unire, regele Mihai a reprezentat timp de
aproape un secol speranţa, demnitatgea şi continuitatea de
ambele părţi ale Prutului. Astăzi, datoria de a sprijini pe fraţii
noştri din afara frontierelor României nu trebuie să cunoască
limite, nici condiţionări.
La 100 de ani de la Marea Unire, după tragedii greu de descris
în cuvinte, Coroana română continuă să sprijine aspiraţiile
europene ale Republicii Moldova. Ultimii ani au dovedit că
familia regală participă profund şi durabil la integrarea ţării în
familia europeană a naţiunilor. Afecţiunea şi respectul de care
Casa regală se bucură în ţara soră este cel mai frumos dar pe
care îl putem primi acum, la ceas de sărbătoare împreună. Aşa
să ne ajute Dumnezeu!”

Premiile Gopo - MARELE
câştigător. Mesajul laureaţilor

'Un pas în urma serafimilor', debutul în lungmetraj al regizorului
Daniel Sandu, a fost marele câştigător al galei premiilor Gopo,
ce a avut loc marţi seara, la Teatrul Naţional Bucureşti (TNB),
producţia adjudecându-şi, printre altele, distincţiile pentru cel
mai bun film, cel mai bun regizor, cel mai bun scenariu şi cel
mai bun actor în rol principal.
În total, 'Un pas în urma serafimilor' a primit nouă trofee Gopo.
La primirea premiului pentru cel mai bun film, ultima distincţie
acordată în cadrul galei, producătorul Ada Solomon a spus că
realizarea peliculei 'Un pas în urma serafimilor' a durat zece ani
şi a făcut un apel către autorităţile române.
'Iubiţi guvernanţi, fanionul ăsta pe care îl reprezintă cinematografia
e alcătuit dintr-o breaslă mică, dar cu nevoi specifice. Iubite
autorităţi, sunt lucruri foarte mici pe care le puteţi schimba
astfel încât artiştii să se simtă onoraţi la ei acasă. Sunt lucruri
foarte mici care le-ar face viaţa mai uşoară şi e o viaţă dificilă,
aşa cum nu pare, pentru că, ştiţi cum sunt artiştii, în lumina re-
flectoarelor ei n-au voie să se arate altfel decât puternici,
strălucitori, extraordinari. Nu e chiar aşa', a afirmat Ada Solomon.
Filmul 'Un pas în urma serafimilor' spune povestea lui Gabriel
(Ştefan Iancu), un adolescent care îşi doreşte să devină preot
şi intră într-un seminar teologic ortodox. Acolo, alături de colegii
săi, el intră intră într-un joc al puterii, minciunii şi manipulării, o
luptă alimentată de un profesor dur (Vlad Ivanov).
Evenimentul de la Teatrul Naţional Bucureşti a fost prezentat de
actorul Alexandru Bogdan şi a cuprins şi scenete ce au reflectat
tensiunile sociale şi politice din ţară şi din străinătate. Astfel,
primul moment artistic, din debutul galei de pe scena TNB, a
făcut referire la protestul de la începutul acestui an, de la
Muzeul Ţăranului Român din Capitală, care a întrerupt proiecţia
filmului '120 BPM/bătăi pe minut' de Robin Campillo, pe motiv
că ar aborda tematica gay.

Hey, Soros, leave the cinematografia română alone
Pe scenă au urcat actori care au desfăşurat bannerul 'Hey,
Soros, leave the cinematografia română alone', amintind de
acel protest. De asemenea, un scurt film prezentat la gală a
făcut referire şi la mişcarea #metoo, manifestare globală ce a
adus în lumină, pentru prima dată la Hollywood, tematica
hărţuirii.
Artiştii români din lumea filmului care au murit au fost omagiaţi,
în cadrul unui moment artistic dedicat lor. De asemenea, la
Premiile Gopo au fost acordate şi distincţii onorifice.
* Criticul de film Bujor T. Rîpeanu a primit premiul special al

galei iar directorul de imagine Ion Marinescu şi actriţa Sanda
Toma au primit premii pentru întreaga activitate.

* Premiul pentru întreaga carieră a fost acordat actorilor George
Mihăiţă şi Vladimir Găitan, la 50 de ani de la crearea filmului
'Reconstituirea', de Lucian Pintilie. 'Dedic acest premiu lui
Lucian Pintilie', a spus George Mihăiţă, pe scenă.

* Premiul publicului, pentru filmul autohton care a avut cei mai
mulţi spectatori, a fost acordat producţiei 'Octav', de Sergiu
Celebidachi. Filmul a avut 57.813 spectatori.

* Premiul pentru filmul românesc cu cele mai mari încasări -
1.007.284 de lei - a revenit producţiei 'Ghinionistul', de Iura
Luncaşu.

Premiile acordate în cadrul galei Premiilor Gopo 2018, în urma
votului a aproximativ 500 de profesionişti, sunt:

* Premiul pentru cel mai bun machiaj şi cea mai bună coafură:
Cătălin Ciutu, Dana Roşeanu şi Iulia Roşeanu pentru filmul
'6,9 pe scara Richter' de Nae Caranfil

* Premiul pentru cele mai bune decoruri: Andreea Popa pentru
filmul '6,9 pe scara Richter', de Nae Caranfil

* Premiul pentru cel mai bun sunet: Aleksander Simeonov,
Tamas Szekely, Florin Tăbăcaru, Alexandru Dumitru pentru
filmul '6,9 pe scara Richter'

* Premiul pentru cel mai bun scurtmetraj: 'Scris/ nescris' în
regia lui Adrian Silişteanu

* Premiul 'Tânără speranţă': Ştefan Iancu, pentru rolul din filmul
'Un pas în urma serafimilor', de Daniel Sandu

* Premiul pentru cele mai bune costume: Doina Levintza şi
Adina Bucur pentru filmul '6,9 pe scara Richter', de Nae
Caranfil

* Premiul pentru cel mai bun film de debut: 'Un pas în urma ser-
afimilor', de Daniel Sandu

* Premiul pentru cea mai bună actriţă într-un rol secundar:
Diana Spătărescu, pentru rolul Anca Răşcanu din filmul
'Fixeur', de Adrian Sitaru

* Premiul pentru cel mai bun actor într-un rol secundar: Ali Amir
pentru rolul Aid din filmul 'Un pas în urma serafimilor', de
Daniel Sandu

* Premiul pentru cel mai bun montaj: Dana Bunescu, pentru
filmul 'Ana, mon amour', de Călin Netzer

* Premiul pentru cel mai bun film documentar: 'Planeta Petrila',
de Andrei Dăscălescu

* Premiul pentru cel mai bun film european: 'Despre trup şi
suflet' de Ildiko Enyedi (Ungaria)

* Premiul pentru cea mai bună muzică originală: Nae Caranfil,
Bogdan Dimitriu, Liviu Mănescu pentru filmul '6,9 pe scara
Richter'

* Premiul pentru cea mai bună imagine: George Dăscălescu
pentru filmul 'Un pas în urma serafimilor'

* Premiul pentru cel mai bun scenariu: Daniel Sandu, pentru
filmul 'Un pas în urma serafimilor'

* Premiul pentru cea mai bună actriţă într-un rol principal: Diana
Cavaliotti pentru rolul Ana din filmul 'Ana, mon amour', de
Călin Netzer

* Premiul pentru cel mai bun actor într-un rol principal: Vlad
Ivanov pentru rolul preotului Ivan din filmul 'Un pas în urma
serafimilor'

* Premiul pentru cel mai bun regizor: Daniel Sandu, pentru 'Un
pas în urma serafimilor'

* Premiul pentru cel mai bun film: 'Un pas în urma serafimilor',
de Daniel Sandu Premiul Romanian Society Of Cinematog-
raphers i-a fost acordat lui George Dăscălescu, pentru
imaginea filmului 'Un pas în urma serafimilor'. 
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CURIER JURIDIC

de Avocat Robert S. Popescu ESQ

NEATENȚIA PEDEPSITĂ ÎN DREPTUL CIVIL
AMERICAN ÎN FELURI DIFERITE

Majoritatea accidentelor din America, fie rutiere, fie cauzate de diferite produse
sau cauzate de liber profesioniști, mai toate implică legea neglijenței, adică a
neatenției.  Deoarece legile diferă mult de la stat la stat, vom examina cele două
sisteme principale în ceea ce privește legea neglijenței.  Astfel, în general, statele
americane au adoptat fie principiul neglijenței contributorie, fie principiul negijenței
comparative.  

1.   Neglijență contributorie este o
doctrină sub care, în forma ei cea mai
pură, cel care vătămează o altă
persoană în mod neglijent (prin
neatenție) nu este răspunzător pentru
daunele suferite de victimă dacă per-
soana vătămată a fost și ea însăși
neglijentă în cel mai mic grad.  De ex-
emplu, un pieton care traversează
strada într-un loc interzis este lovit de
un automobilist.  Dacă accidentul a avut
loc într-un stat în care se aplică legea
de neglijență contributorie în forma ei
cea mai pură, pietonul nu va putea re-
cupera nicio daună împotriva automo-
bilistului, chiar dacă pietonul poate
dovedi că el a fost numai parțial de vină
și că șoferul a avut o vină sporită, era
băut și conducea cu viteză mult mai
mare decât cea prevăzută de lege.

Legea neglijenței contributorie își are
originea în Anglia.  Această doctrină a
fost adesea folosită de către angajatorii

care încercau să se protejeze în procesele intentate de muncitorii răniți în acci-
dente de muncă.  Adesea ei susțineau că vătămările angajaților s-au produs din
neglijența acestora, și nu din condițiile inferioare de muncă.  În America, ulterior
s-a adoptat legea de "workers' compensation", în baza căreia nu mai este nevoie
să se dovedească neglijența nimănui pentru a recupera daune suferite prin ac-
cidente de muncă.  Orice vătămare corporală suferită la lucru, indiferent din vina
cui ar fi fost cauzată, se compensează.

2.   Pentru a remedia injustiția care rezultă adesea din aplicarea legii de neglijență
contributorie, multe state au adoptat legea neglijenței comparative.   În cadrul
acestui sistem, compensarea unei victime se bazează prin comparația între
nivelul de neglijență al pârâtului și cel a reclamantului.

În exemplul de mai sus, dacă se consideră că șoferul beat a avut 80% din vină și
pietonul a avut numai 20% din vină,  pietonul ar putea obtine 80% din valoarea tu-
turor daunelor cauzate de accident.

Formulele folosite pentru a face astfel de determinări și comparări pot fi complicate
și uneori chiar arbitrare.  De obicei, juriul determină gradele de vină ale celor
implicați. 

Într-una din formele modificate de neglijență comparativă, spre exemplu cea
folosită în Statul New Jersey, reclamantul poate recupera numai în cazul în care
neglijența lui sau a ei "nu este mai mare decât neglijența tuturor celor responsabili”.
Vezi N.J.S.A. 2A:15-5.1, care prevede:   

Contributory negligence; elimination as bar to recovery; comparative negligence
to determine damages
Contributory negligence shall not bar recovery in an action by any person or his
legal representative to recover damages for negligence resulting in death or injury
to person or property, if such negligence was not greater than the negligence of
the person against whom recovery is sought or was not greater than the combined
negligence of the persons against whom recovery is sought. Any damages sus-
tained shall be diminished by the percentage sustained of negligence attributable
to the person recovering.

New York-ul, pe de altă parte, folosește doctrina neglijenței comparative în cea
mai pură formă a ei.  Astfel, în exemplul  de mai sus, dacă șoferul newyorkez ar
avea numai 20% din vină și pietonul 80% din vină, iar daunele pietonului ar fi
$100,000.00, pietonul nu va pierde procesul și va putea recupera de la șofer (sau
mai bine zis de la asigurarea acestuia) suma de $20,000.00.  McKinney’s CPLR
1411.

Acest concept este codificat în legea New York-ului astfel:

1411. Damages recoverable when contributory negligence or assumption of risk
is established
In any action to recover damages for personal injury, injury to property, or wrongful
death, the culpable conduct attributable to the claimant or to the decedent, includ-
ing contributory negligence or assumption of risk, shall not bar recovery, but the
amount of damages otherwise recoverable shall be diminished in the proportion
which the culpable conduct attributable to the claimant or decedent bears to the
culpable conduct which caused the damages.

După cum rezultă, legile diferă mult de la stat la stat, și fiecare caz prezintă nuanțe
diferite care pot duce la rezultate opuse.  De multe ori, cazul se poate introduce în
mai mult decât un singur stat.  În astfel de cazuri, un avocat abil va trebui să de-
termine legea cărui stat va fi mai benefică pentru client. 

Avocat Robert Popescu
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București, unul dintre 
cele mai ieftine orașe din lume.

Bucureștiul rămâne unul dintre cele mai ieftine orașe din lume,
arată un studiu Economist Intelligence Unit (EIU), care a analizat
costul vieții în 133 de orașe din lume. Bucureștiul se poziționează
pe locul 124, la egalitate cu New Delhi (India), respectiv mai
scump decât Damasc (Siria), Caracas (Venezuela), Lagos
(Nigeria), Bangalore (India), Karachi (Pakistan), Alger (Algeria)
şi Chennai (India).
Singapore rămâne pentru cel de-al cincilea an consecutiv, cel
mai scump oraș din lume. Principalul motiv este costul ridicat al
deținerii unui automobil, pe care nu oricine și-l poate permite.
Fiecare persoană care-și cumpără un automobil, pe lângă
prețul de achiziție al acestuia, este obligat să plătească și o
autorizație în valoare de 31.0000 de euro. Măsura are în vedere
evitarea supraaglomerării traficului. 
Topul celor mai scumpe orașe din lume este completat de
Paris, Zurich, Hong Kong, Oslo, Seul, Geneva, Copenhaga, Tel
Aviv și Sydney. Fluctuațiile valutare reprezintă principala cauză
a modificărilor din clasament. În urmă cu 5 ani, Tokyo ocupa
prima poziție în topul celor mai scumpe orașe din lume și în
prezent, ocupă locul 11. Deprecierea dolarului face ca niciun
oraș din Statele Unite ale Americii să fie inclus în top 10. New
York ocupă locul 13, iar Los Angeles locul 14, care ocupau
poziția 9, respectiv 11 anul trecut.
Costurile cele mai ridicate în ceea ce privește produsele
alimentare se regăsesc în Asia, iar cele ce țin de îngrijire
personală, divertisment și locuințe, se regăsesc în Europa.

Prețul asigurării scade și cu
40% pentru şoferii cuminţi

Sistemul telematics, folosit în premieră în România de compania
Groupama, pare să aducă avantaje şoferilor care îl utilizează.
"Clienţii care au optat pentru clauza Autocontrol au considerat-
o un element inovator şi au apreciat iniţiativa noastră de a
integra o astfel de tehnologie într-un produs de asigurare. Dis-
countul mediu al portofoliului este de 26%, existând numeroase
cazuri în care comportamentul şoferului a generat reducerea
maximă, de 40%. Toti clienţii Autocontrol se încadrează astăzi
în categorii de risc ce implică reduceri semnificative faţă de
prima de asigurare standard," au explicat, pentru Capital,
reprezentanţii Groupama. 
Pe scurt,  sistemul telematics  presupune monitorizarea maşinii
cu ajutorul unei "cutii negre", un aparat care înregistrează viteza
cu care circulă şoferul, traseele pe care acesta le urmează şi alţi
parametrii care ajută la realizarea unui profil mai clar al clientului. 
Pe baza acestor date, interpretate de softuri operate de specialişti
în statistică şi probabilităţi, compania poate estima cu mai mai
mare exactitate care este şansa ca şoferul asigurat să fie
implicat într-un accident.
Prin urmare, şoferii care nu depăşesc viteza legală sau, de
exemplu, cei care care au un traseu fix pe care îl urmează în fie -
care zi vor beneficia de reduceri de tarif.  Criteriile de bază cum
ar fi istoricul de daună sau capacitatea maşinii nu sunt eliminate.
Clienţii îşi pot verifica ȋn timp real ratingul şi îşi pot ajusta, deci,
comportamentul, având astfel control direct asupra preţului
politei.  Clauza Autocontrol poate fi ataşată unei poliţe CASCO,
atunci când clientul alege plata în 4 rate, iar prima totală este
mai mare sau egală cu 800 euro/an. Achiziţionarea acestei
clauze oferă imediat o reducere de 20% la prima rată CASCO.

capital.ro

Pipera, cartierul contrastelor.
Clădiri moderne de birouri
și ghetouri fără apă caldă

Pipera este un cartier al contrastelor. Clădiri înalte de sticlă de
o parte, iar de cealaltă, blocuri cu patru etaje care arată jalnic,
locuite de oameni modești. Oameni la costum și cravată de o
parte, iar de cealaltă, oameni care se spală la lighean.

În blocurile de pe bulevardul Dimitrie Pompeiu, oamenii locuiesc
în niște condiții pentru care, timpul pare că a stat în loc. Nu au
apă caldă, gaze și nici căldură. Dezvoltarea zonei, prin construcția
de noi clădiri și activitatea companiilor multinaționale, a adus
mai multe supermarket-uri, însă cu prețuri pe care locatarii
blocurilor dărăpănate din Dimitrie Pompeiu nu le pot face față.
Aceștia preferă să meargă în alte cartiere pentru a-și putea
cumpăra de mâncare. Ei își aduc aminte că în urmă cu 20 de
ani, zona era pustie, în timp ce acum se circulă bară la bară.
Amăgiți cu promisiuni de la primărie
Unul dintre blocurile în care cei de la Libertatea au realizat un
reportaj, este construit din anii '60 și prezintă mari probleme.
Arată de parcă mai are puțin și se dărâmă, cade tencuiala de
pe el, iar scurgerile de pe acorperiș în casă, nu le sunt străine
locuitorilor de la ultimul etaj.
„Le-am prins pe toate. Am așteptat că  odată cu modernizarea
zonei se va moderrniza și blocul nostru, dar nu a fost așa. Ne
ploua în casă. Am izolat care cum am putut. Mie mi-a ajuns apa
la contoar. Se aprinde becul, se stinge, face scurt. Nu vrem și
noi decât să locuim în condiții civilizate”, a declarat un locatar.
Reprezentanții asociației de proprietari sunt amăgiți cu reabilitarea
blocului de șase ani de zile. Aceștia povestesc că au fost deja
de patru ori în audiență la primărie, însă degeaba.

MEN a aprobat cifrele de
şcolarizare pentru anul 2018-2019
Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) anunţă, miercuri, aprobarea
cifrelor de şcolarizare pentru anul 2018 - 2019, în linii mari,
acestea înscriindu-se la nivelul celor din anii anteriori. Vor fi
peste 2,7 milioane de locuri în învăţământul preuniversitar de
stat, peste 63.000 de locuri la studiile de licenţă, peste 35.000
la master şi 3.036 la doctorat. De asemenea, vor fi 5.000 de
posturi la rezidenţiat, cu o mie mai mult decât în anul universitar
precedent.
Potrivit MEN, miercuri, s-au aprobat cifrele de şcolarizare
propuse pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat,
în anul şcolar/universitar 2018 - 2019. ”Cifra de şcolarizare
totală pentru învăţământul preuniversitar se menţine la nivelul
celei aprobate pentru anul şcolar precedent, cu următoarea re-
alocare: suplimentarea cu 1.000 de locuri a cifrei de şcolarizare
pentru învăţământul obligatoriu cu frecvenţă redusă - nivel
primar şi gimnazial şi programul educaţional «A doua şansă»,
inclusiv pentru cel organizat în penitenciare şi diminuarea cu
1.000 de locuri a cifrei de şcolarizare pentru stagiile de practică
(învăţământ de masă)”, anunţă MEN.
Pentru învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, de artă şi
sportiv, precum şi pentru clasele de început din învăţământul
de liceal şi profesional (inclusiv învăţământ dual), cifrele de
şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019 rămân la nivelul anului
şcolar anterior, reprezentând în total 2.735.500 de locuri. În
ceea ce priveşte învăţământul superior, începând cu anul
universitar 2018 - 2019, Ministerul Educaţiei Naţionale a decis
alocarea de locuri finanţate de la bugetul de stat, distinct pentru
fiecare ciclu de studii universitare, acelor domenii prioritare cu
potenţial de creştere, relevante pentru dezvoltarea economică
a României asumate prin Strategia naţională de cercetare, dez-
voltare şi inovare 2014-2020.
Astfel, s-a stabilit următorul număr de locuri de studii finanţate
de la bugetul de stat:
-  63.201 locuri pentru studiile universitare de licenţă, dintre care

5.000 de locuri alocate domeniilor prioritare de dezvoltare ale
României, 2.000 de locuri pentru absolvenţii liceelor situate în
mediul rural şi 1.201 locuri pentru instituţiile de învăţământ su-
perior militar. Cifra totală pentru studiile universitare de licenţă,
pentru anul universitar 2018 - 2019, este mai mare cu 1.201
locuri, comparativ cu cifra din anul universitar precedent;

- 35.973 de locuri pentru studiile universitare de master, dintre
care 4.600 de granturi pentru domeniile prioritare de dez-
voltare ale României şi 373 de granturi pentru instituţiile de
învăţământ superior militar. Cifra totală pentru studiile univer-
sitare de master, pentru anul universitar 2018 - 2019, este mai
mare decât cea alocată pentru anul universitar 2017-2018 cu
373 de locuri;

- 3.036 de locuri pentru studiile universitare de doctorat, dintre
care 300 de locuri finanţate de la bugetul de stat pentru
domeniile prioritare de dezvoltare ale României şi 36 de gran-
turi pentru instituţiile de învăţământ superior militar. Cifra totală
pentru studiile universitare de doctorat este mai mare cu 36
de locuri comparativ cu cifra din anul universitar precedent

- 5.000 de locuri pentru rezidenţiat, cu 1.000 de locuri mai multe
comparativ cu anul universitar precedent.

”Menţionăm că cifra de şcolarizare propusă pentru anul universitar
2018-2019 se încadrează în finanţarea aprobată pentru anul fi-
nanciar 2018 şi respectă previziunea bugetară pentru anii
financiari 2019 şi 2020, conform Programului de guvernare. În
acelaşi timp, se are în vedere respectarea ţintei asumate în
Strategia Europa 2020 privind ponderea absolvenţilor de
învăţământ terţiar de vârstă 30-34 ani”, precizează MEN.
Potrivit sursei citate, sunt prevăzute, în continuare, locuri în
învăţământul preuniversitar şi superior pentru etnicii români din
afara graniţelor ţării, cetăţenii români cu domiciliul stabil în
străinătate şi cetăţenii străini, în baza documentelor bilaterale şi
a ofertelor unilaterale. De asemenea, sunt perpetuate facilităţile
şi locurile distincte pentru tinerii romi care doresc să urmeze
învăţământul preuniversitar liceal, profesional sau postliceal,
dar şi studii universitare, indiferent de ciclul de studii, conform
news.ro.

Legea vaccinării obligatorii
va fi RETRASĂ din Parlament

Proiectul legii vaccinării obligatorii, a scos în stradă, anul trecut,
câteva zeci de mii de oameni în toată țara, a fost retras de la
Camera Deputaților, a anunțat avocatul Gheorghe Piperea, fost
consilier guvernamental pe vremea premierului Mihai Tudose.
Acesta a mai spus că noul proiect de lege va fi inclus în Codul
Sănătății, iar joi se va afla la Ministerul Sănătății pentru a
discuta despre compatibilitatea dintre acest obligativitatea
vaccinării și Convenția de la Oviedo.
„Legea vaccinării va fi refacută și introdusă în viitorul Cod al
sănătății. La invitația unor parlamentari, voi fi prezent mâine la
o întâlnire la Ministerul Sănătății, pentru a prezenta opinia mea
referitoare la compatibilitatea cu Constituția și cu Convenția de
la Oviedo a obligativității vaccinării. De asemenea, îmi voi
expune opinia cu privire la calitatea de consumator a asiguratului
și a pacientului în relația cu autoritățile și cu agenții economici
privați și, implicit, cu privire la dreptul inalienabil al pacienților la
informare și la avertizare asupra riscurilor (ne)vaccinării.
În condițiile în care navigăm (de regulă, în derivă) pe un ocean
de informație, nu ne mai putem permite să ne bazăm pe cele
spuse de 2-3 specialiști eterni din Ministerul Economiei și pe
propaganda plătită de BigPharma. Trebuie să fim informați și
avertizați de medicii care ne administrează vaccinul și de auto -
ri tățile care susțin campaniile de vaccinare”, a spus avocatul
Gheorghe Piperea.
În 2017, asociații non-guvernamentale au protestat în toată țara
împotriva obligativității vaccinării. Reprezentanții acestora au
contestat anumite prevederi din proiectul de lege al PSD, cum
ar fi sancțiunile – care mergeau până la deposedarea de
drepturile parentale – pentru cei care nu își vaccinau copilul.
De asemenea, oamenii au contestat constituționalitatea legii, în
condițiile în care practic, o persoană ar fi fost obligată să
suporte un tratament medical, fără să-și dea acordul, așa
numitul „consimțământ prezumat”.
În comisiile din Camera Deputaților, deputatul Varujan Vosganian
a arătat că respectivul proiect de lege încalcă Convenția de la
Oviedo, document ratificat de România și pe care statul român
este obligat să-l respecte.
Mai mulți medici, printre care prof. dr. Vasile Astărăstoae sau
prof.dr. Pavel Chirilă, au contestat obligativitatea vaccinării.

activenews.ro
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100 de ani de România și degeaba
Pe 1 Decembrie 2018 se împlinesc 100 de ani de la
Marea Unire și m-am gândit să recapitulăm cum stau
lucrurile în acest 2018 cu o primăvară atât de albă.

- În România se găsește cel mai ieftin pământ ara-
bil din Uniunea Europeană, deși din punct de
vedere al calității, cernoziomul românesc este la
același nivel cu cel din Italia sau Olanda. Conform
datelor Eurostat, Olanda a avut, în anul 2016, cel
mai ridicat preţ din Uniunea Europeană la
achiziţionarea unui hectar de teren arabil (63.000
euro), în timp ce România este ţara cu cel mai ieftin
teren arabil (în medie – 1.958 euro).

- Se închide Sidex Galați. ArcelorMittal, compania
care deține Sidex Galați vrea să cumpere combi-
natul siderurgic din Sudul Italiei, Ilva. Comisia
Europeană obligă Arcelor Mittal să vândă sau să
desfințeze alte capacități de producție din Uniunea
Europeană pentru a nu se crea monopol, iar fabrica
vizată este combinatul de la Galați.

- Compania aeriană low-cost din Ungaria, Wizz Air,
spune că este pregătită să ia locul companiei
naționale aeriene Tarom, dacă aceasta va da fal-
iment.

- Doi din trei români (66%) sunt optimişti în
legătură cu viitorul Uniunii Europene, cu mult
peste media europeană (57%).

- Mass-media a prezentat dovada ingerințelor
Comisiei Europene în Justiția din România. An-
tena 3 a prezentat un document care arată ingerințe
ale Comisiei Europene în justiția din România. Doc-
umentul este datat 10.10.2012 şi adresat Guvernu-
lui României, căruia i-a s-a transmis o listă lungă
de cerințe în legătură cu raportul MCV. Lista neagră
conţinea 21 de puncte, iar la punctul 20 se cerea o
scurtă descriere a situației curente și stabilirea
pașilor următori pentru cazurile de înaltă corupție
ce vizau nume precum: Gheorghe Copos, Adrian
Năstase, Șerban Brădișteanu, Ion Dumitru, Dece-
bal Traian Remeș, Dan Voiculescu, George Becali,
Cătălin Voicu şi Tudor Chiuariu. Cererea avea un
ton imperativ.

- La 10 ani de intrare în Uniunea Europeană
România se află încă sub incidența Raportului
MCV.

Toate aceste aceste lucruri au niște cauze clare,
modul în care noi ne-am administrat țara în ultimul
sfert de secol. Am schimbat influența și controlul
URSS cu influența și controlul Uniunii Europene.
Comisarii sovietici au fost înlocuiți cu comisari europeni
și nouă ne place, pentru că doi din trei români nu văd
nimic în neregulă cu modul în care Bruxelles-ul
acționează în România.

În momentul în care apar politicieni sau oameni de
media care vorbesc despre abuzurile comise de UE
în România, acestia sunt reduși la tăcere, stigmatizați
ca oameni vânduți rușilor. Orice declarație de bun
simț împotriva unor practici evident greșite ale Comisiei
Europene este privită de presa de la București ca un
taifun ce anunță ”RoExit”.

Centenarul ne prinde într-o poziție deloc onorantă,
fără răspuns în fața atacurilor din afară, fără unitate
națonală și fără un traseu clar. Deși nu avem motive,
pentru viitor ne rămâne doar speranța.

Autor: Alexandru David * gandeste.org

Halucinant! Instanţa din Iaşi
a decis că un mort 

poate conduce maşina
În inima Moldovei, un bărbat decedat a primit o
sentinţă incredibilă. Aceasta, chiar dacă exista dovada
morţii sale. Ce s-a întâmplat, de fapt .
Caz de-a dreptul anecdotic la Iaşi, acolo unde
judecătorii au decis că un bărbat decedat poate
conduce autoturismul. Asta, în condiţiile în care, la
dosar, se afla certificatul de deces.
Totul a pornit de la o sancţiune pe care Valerian
Vasiliu a primit-o în data de 9 martie a anului trecut.
Omul a fost sancţionat contravenţional cu 1305 lei,
reprezentând 9 puncte amendă. Tot atunci i-a fost
reţinut şi permisul de conducere în vederea suspendării
pentru o perioadă de 90 de zile. În ziua respectivă,
maşina pe care o conducea bărbatul ar fi fost surprinsă
de un radar al Poliţiei circulând cu o viteză de 105
km/h, cu toate că se afla în localitate. Şoferul a
contestat în instanţă procesul verbal de constatare şi
sancţionare a contravenţiei, prima decizie fiind luată
de Judecătoria Paşcani, care a anulat procesul verbal
şi l-a exonerat pe Vasiliu de sancţiunile primite.
„Dispune restituirea către petent a sumei de 653 lei
achitată cu titlu de amendă aferentă procesului verbal”,
se arată în decizia instanţei, potrivit adevărul.ro.
Decizia a fost luată deşi Poliţia a prezentat în instanţă
filmarea ce prezenta maşina bărbatului circulând cu
viteză. În data de 9 octombrie a anului trecut, bărbatul
moare. Fix o lună mai târziu, Poliţia formulează apel
împotriva primei decizii şi a cerut sancţionarea omului.
Care era mort, dar oamenii legii nu cunoşteau acest
amănunt, motiv pentru care au mers mai departe cu
demersul în instanţă. Cazul nu a mai fost reanalizat
la Tribunalul Iaşi, deoarece judecătorul de caz a con-
statat că şoferul este mort. Nu ştim dacă magistratul
era fan al filmelor de groază şi mister sau al celor
care prezintă întâmplări paranormale. Cert este, însă,
faptul că magistratul a considerat că sentinţa dată de
prima instanţă este „temeinică şi legală”.
Instanța de Apel a confirmat sentinţa dată de Judecătoria
Paşcani, chiar dacă, spre deosebire de acel moment,
bărbatul nu mai era în viaţă.

Sputnik, Georgiana Arsene

Un pensionar de 91 de ani
controlează zeci de mii de
hectare de teren şi pădure

în România. Are locuințe
în Londra și Barbados

Hans Rausing, cetăţean
suedez, în vârstă de 91
de ani deţine în ţara
noastră prin compania
daneză Ingleby 20.000
de hectare de teren în
Lugoj şi Caraş Severin,
dar şi păduri. Ingleby a
intrat în România printr-
o serie de preluări suc-
cesive de suprafeţe mari
şi compacte de terenuri,

deţinute iniţial de investitori italieni. Astfel, la sfârşitul
anului 2011, holdingul danez a cumpărat de la Dangro
Invest o suprafaţă de teren agricol de circa 1.200 ha
în Banat. Anterior, danezii mai achiziţionaseră alte
două ferme de la investitori italieni: ferma Campo
D’oro, cu peste 3.000 hectare, şi Cinque Stelle, cu
aproape 1.200 hectare. O altă tranzacţie este preluarea
unei suprafeţe de peste 2.500 ha de la First Farm.

La nivelul global, danezii controlează aproape 100.000
hectare teren în Argentina, Australia, Letonia, Lituania,
Noua Zealandă, Peru, Uruguay şi Statele Unite.
România, singura ţară din lume unde Ingleby are
pădure.Compania daneză deţine 7.262 hectare de
pădure în judeţele Dâmboviţa şi Argeş.
Ingleby aparţine familiei miliardarului Hans Rausing,
un suedez născut în 1926, stabilit în Anglia şi cunoscut
în special în urma vânzării a 50% din compania Tetra
Pak, înfiinţată de tatăl său, bază pe care a fost
clădită averea familiei. În prezent Rausing are o
avere estimată de 12,5 miliarde de dolari. Ca fapt
divers acesta are o înălţime de 2.03 cm şi vorbeşte
fluent limba rusă. Are case în Anglia, Barbados,
Suedia şi colecţionează maşini de epocă. Nora lui a
murit de supradoză de droguri, iar fiul său a ascuns
cadavrul timp de două luni.

Românii preferă tot mai mult
să economisească și să se

împrumute în moneda națională
Tot mai mulți români aleg să se împrumute în moneda
națională și preferă să-și păstrezele economiile tot în lei,
reiese din datele publicate de Banca Națională a României.
Luna trecută, spre exemplu, soldul creditelor acordate de
bănci firmelor şi populaţiei a crescut 0,2%, în termeni
reali, comparativ cu luna precedentă, la peste 233,3
miliarde lei. Creditul în lei s-a majorat cu 0,4% (0,1% în
termeni reali), iar creditul în valută exprimat în lei s-a
diminuat cu 27,8 milioane lei (exprimat în euro, creditul în
valută s-a diminuat cu 0,1%), se arată în datele publicate
de BNR.
La 28 februarie, creditul neguvernamental a înregistrat o
creştere de 6,1% (1,4% în termeni reali), faţă de 28
februarie 2017, pe seama majorării cu 15,8% a componenţei
în lei (10,5% în termeni reali) şi a diminuării cu 7% a
componenţei în valută exprimată în lei (exprimat în euro,
creditul în valută s-a redus cu 9,9%), reiese din raportul
Băncii Naţionale a României.
Și în ceea ce priveşte creditul  guvernamental a fost în-
registrat o creştere în luna februarie 2018 cu 3,7% faţă de
luna precedentă, până la 98,415 miliarde lei. La 28
februarie 2018, creditul guvernamental a crescut cu 2,3%
(-2,3% în termeni reali), faţă de 28 februarie 2017.
Potrivit datelor BNR, depozitele rezidenţilor clienţi negu-
vernamentali au crescut în luna februarie 2018 cu 0,9%
faţă de luna ianuarie 2018, până la nivelul de 306,64
miliarde lei. Depozitele în lei ale populaţiei au crescut cu
1,2%, până la 113,68 miliarde lei. La 28 februarie 2018,
depozitele în lei ale populaţiei au înregistrat o creştere de
8,8% (3,9% în termeni reali) faţă de 28 februarie 2017.
”Depozitele în lei ale altor sectoare (societăţi nefinanciare
şi instituţii financiare nemonetare) au crescut cu 0,4%,
până la 94,778 miliarde lei. La 28 februarie 2018, depozitele
în lei ale altor sectoare s-au majorat cu 17,7% (12,4% în
termeni reali) faţă de 28 februarie 2017. Depozitele în
valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi alte
sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare
nemonetare), exprimate în lei, au crescut cu 0,9%, până
la nivelul de 98,18 miliarde lei (exprimate în euro, depozitele
în valută s-au majorat cu 0,8%, până la 21,057 miliarde
euro)”, se arată în comunicat.
Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele
în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu
13,4% (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor
s-au majorat cu 9,8%).
Depozitele în valută ale populaţiei exprimate în lei au
crescut cu 13,2% (exprimate în euro, depozitele în valută
ale populaţiei s-au majorat cu 9,6%), iar depozitele în
valută ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii
financiare nemonetare) exprimate în lei s-au majorat cu
13,8% (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor
din alte sectoare au crescut cu 10,3%).

capital.ro
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Basarabia

Localizarea Basarabiei în actuala Europă

Basarabia este denumirea dată de Imperiul Rus în
1812 teritoriului voievodatului Moldovei dintre Prut
și Nistru anexat prin Tratatul de la București din
1812, odată cu raiaua Hotinului și cu Basarabia
istorică (în limba turcă Bugeac) cedate de Imperiul
Otoman după semnarea tratatului de pace de la
București din anul 1812 în urma încheierii războiului
ruso-turc (1806-1812). Faptul că a fost cedat Rusiei
și o parte din teritoriul voievodatului, în ciuda tratatului
româno-otoman care garanta integritatea Moldovei,
se datorează dibăciei negociatorului francez Gaspard
Louis de Langeron care slujea interesele țarului.

Geografie

Harta fizică a Basarabiei, în comparație cu frontierele actuale.

Suprafața Basarabiei este de 44.422 km², dintre
care 33.846 km² (inclusiv Transnistria) aparțin
Republicii Moldova, iar 10.579 km² aparțin Ucrainei.
Distanța de la punctul cel mai nordic la cel mai sudic
este de 350 km, iar de la cel mai apusean la cel mai
răsăritean este de 150 km.

Istorie
Istoricul numelui
Inițial numele Basarabia a fost dat Țării Românești,
datorită dinastiei întemeietoare a acestui voievodat,
familia Basarabilor. Aceștia, în luptele lor împotriva
Tătarilor între 1328 și 1342, au luat în stăpânire
stepa cuprinsă între Carpații Vrancei - Dunăre -
Marea Neagră și o linie mergând de la confluența
Trotușului cu Siretul la capul Codăești (la sud de
Cetatea Albă, nu departe de gura Nistrului). Ulterior,
acest teritoriu a fost cedat în secolul al XIV-lea de

Alexandru Basarab voevodatului Moldova, în cadrul
căruia i-a rămas numele de Basarabia. În 1484,
Turcii cuceresc malurile Dunării și Mării Negre cu
cetățile-porturi Chilia și Cetatea Albă, iar în 1538
cuceresc Tighina și restul teritoriului de acum încolo
numit de ei Bugeac, dar de restul Europei și de
români Basarabia. Aceasta a fost Basarabia istorică
până în 1812. În 1713, Turcii iau în stăpânire și
cetatea Hotinului cu ținutul dimprejur, dar acest ținut
nu făcea încă parte din Basarabia atunci, numele
acesta limitându-se încă la ceeace numim astăzi
Bugeac.
Abia în 1812, când Rusia a ocupat teritoriul de est al
Moldovei dintre Prut și Nistru, pe care l-a alăturat
ținutului Hotin și Basarabiei/Bugeacului luate de la
Turci, a fost acest ansamblu numit Basarabia, cu
prilejul transformării sale într-o gubernie împărțită în
zece ținuturi (Hotin, Soroca, Bălți, Orhei, Lăpușna,
Tighina, Cahul, Bolgrad, Chilia și Cetatea Albă,
capitala guberniei fiind stabilită la Chișinău. Teritoriul
Basarabiei astfel extins spre nord până la Hotin
coincide parțial cu teritoriul Republicii Moldova, în
timp ce partea de sud (Bugeac) și cea de nord (cea
mai mare parte a fostului județ Hotin) intră astăzi în
componența Ucrainei.
Basarabia în cadrul Imperiului Rus

Frontiera moldo-rusă din 1856/1857
În urma războiului ruso-turc din 1806–1812, câștigat
de Imperiul Țarist, rușii cereau „ambele țări românești”
(Țara Românească și Moldova). Doar iminența
atacului lui Napoleon a făcut ca pretențiile rusești să
se reducă treptat, de la ambele țări române, la toată
Moldova, apoi la teritoriul Moldovei dintre Nistru și
Siret, pentru ca până la urmă pretențiile să se
limiteze la ținuturile turcești dintre Nistru și Prut:
ținutul Hotin și Bugeacul (Basarabia pe hărțile eu-
ropene). Iscusința negociatorului francez Gaspard
Louis Andrault, conte de Langeron (1763-1831),
care servea interesele țarului, a permis însă și
anexarea părții răsăritene a Moldovei care nu făcuse
parte din vilayeturile (provinciile) otomane, prin ex-
tinderea frauduloasă a denumirii de Basarabia la
toate ținuturile dintre Dunăre și Hotin, mulțumită
complicității primului dragoman al Porții, Dumitru
Moruzi care și-a trădat suveranul în schimbul unui
latifundiu și al unui inel foarte prețios. (Ulterior primul
dragoman a fost executat pentru trădare din ordinul
Porții.)
Tratatul de la București din 16/28 mai 1812, încălca
astfel practica internațională și normele de drept ex-
istente la moment, devreme ce Imperiul otoman
ceda ținuturi care nu-i aparțineau și care făceau
parte dintr-un stat vasal, dar autonom, anume
Moldova, cu care imperiul avea un tratat garantând
frontierele de atunci.
Au urmat schimburi importante de populații cu Imperiul
otoman, musulmanii Turci și Tătari din Bugeac,
precum și un număr de peste 30.000 de moldoveni,
părăsind teritoriul anexat pentru a se stabili în
Dobrogea (teritoriu rămas otoman, unde se amestecară
cu românii locali ziși Dicieni) și fiind înlocuiți prin
peste 60.000 de Bulgari și Găgăuzi veniți din Bulgaria
și Dobrogea, precum și de aproximativ 150.000 de
Ruși și Ucraineni, rușii stabilindu-se cu precădere la
orașe. Pe lângă aceștia, dezvoltarea economică a
secolului XIX, chiar dacă era mai înceată decât în
restul Europei, a contribuit și ea la procesul de
rusificare a regiunii, chiar dacă nu toți noii veniți
erau ruși. Afluxul de Evrei, Armeni, Greci, Germani
și alții a făcut din gubernia Basarabiei un ținut în
care orașele erau foarte pestrițe, rusa fiind singura
limbă comună, iar băștinașii nu mai erau decât 70 %
din populație în 1910.
Harta ținuturilor guberniei în 1883.
Autonomia guberniei, garantată în 1816, este desființată

în 1828, guvernatorii boieri moldoveni fiind înlocuiți
prin guvernatori militari ruși. În 1829, biserica este
trecută, în ciuda protestelor clerului, din obediența
mitropoliei moldovene care ținea de patriarhia Con-
stantinopolului, în subordinea patriarhiei Moscovei ;
șerbia și robia, care fuseseră desființate în 1749 de
domnul moldovean Constantin Mavrocordat sunt
restabilite (până în 1861), iar limba română este
interzisă în administrație. Procesul de deznaționalizare
s-a desfășurat și prin rusificarea toponimelor (Chișinău
-> Kișiniov, Orhei -> Orgheev, Ciubărciu -> Ciobruci...)
sau prin oficializarea sistematică a denumirilor turcești
în dauna denumirilor moldovenești, oridecâte ori se
putea (Frumoasa -> Kagul, Oblucița -> Ismail, Cetatea
Albă -> Akkerman, Tighina -> Bender...). Nu este
vorba aici de antiromânism, dat fiind că sentimentul
românității nu apăruse încă în Basarabia în perioada
1812-1840 : Imperiul Țarist căuta pur și simplu să
șteargă istoria româneasca a Basarabiei.
Consecutiv războiului din Crimeea, pierdut de Imperiul
Rus, între 1856 și 1878 județele Cahul, Bolgrad și
Ismail au reintrat timp de 22 de ani în componența
Moldovei, respectiv din 1859 a României.
După 1850, sentimentul național începe să se man-
ifeste în Basarabia, atât ca românism cât și ca
moldovenism, cele două revendicări fiind atunci
sinonime. Dar ele nu se puteau manifesta fățiș, pe
planul politic, atâta vreme cât Imperiul Țarist le con-
sidera ca fiind manifestări de trădare. Îndată, însă,
ce prelungirea primului război mondial a condus la
prăbușirea țarismului, mișcarea națională a băștinașilor
din Basarabia a devenit politică. Astfel, la Chișinău
în data de 3 martie 1917 a fost înființat Partidul
Național Moldovenesc sub conducerea lui Vasile
Stroescu cu obiectivul de a "crea o dietă provincială
numită Sfatul Țării". Prima întrunire a Sfatului Țării a
avut loc în ziua de 21 noiembrie 1917 când a fost
ales în funcția de președinte Ion Inculeț, în timp ce
Pan Halippa a fost ales vicepreședinte, iar secretar
a devenit Ion Buzdugan. Sfatul Țării a proclamat
oficial Republica Democrată Moldovenească (și nu
"Basarabeană") la data de 2 decembrie 1917.
Minoritățile aveau deasemenea reprezentanți în
Sfatul Țării.
Apărut la Chișinău abia în 1906, primul ziar de limba
română, Basarabia, funcționează mai puțin de un
an, autoritățile închizându-l după ce publică Deșteaptă-
te, române!. În 1912, când se celebrau cei 100 ani
de la anexarea rusească, Făclia Țării scria că
"Țărișoara noastră este cuprinsă de întuneric ca și o
sută de ani în urmă"; ziarul este închis imediat de
autorități. În chemările către basarabeni lansate în
aprilie 1917, Emanoil Catelli spunea :

“Moldovenii care au tăcut timp de 106 ani, trebuie
să vorbească astăzi mult mai tare, să li se audă
glasul nu numai până la Petrograd, ci până la
Londra, la Paris și la Roma. Căci ei sunt români,
numai rușii i-au degradat la rolul de "moldoveni".
Și ei vor să-și ceară acum toate drepturile. Mai
mult – ei vor să și le ieie singuri. De aceea-i
revoluție acum, ca să luăm îndărăt tot ce ne-au
furat tâlharii timp de 106 ani.”

Unirea de la 1918
Republica Democratică Moldovenească și Unirea
Basarabiei cu România.
Declanșarea revoluției ruse din februarie 1917 a
însemnat și începutul destrămării Imperiului,
naționalitățile ne-ruse revendicând autonomia.
Revoluția din Octombrie 1917 – ca urmare a căreia
partidul bolșevic a preluat totalitatea puterii în Rusia
(act în care călătoria unor lideri bolșevici spre Rusia
a fost sprijinita de Imperiul german), a dus la armistițiul
apoi pacea de la Brest-Litovsk, prin care Lenin le
ceda germanilor țările baltice, Bielorusia și Ucraina. 
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În acest context, liderii din Sfatul Țării nu mai puteau
conta, pentru a garanta pacea civilă și recoltele în
Basarabia, decât pe armata română, care, rămasă
singură pe frontul de est după retragerea Rușilor,
fusese și ea nevoită în cele din urmă să accepte
armistițiul cu germanii la 9 decembrie 1917. Aflată în
retragere prin Basarabia, armata rusă a început să
jefuiască, să violeze și să omoare populația civilă
băștinașă, fruntașii basarabeni fiind asasinați de
către organizațiile comuniste. În aceste condiții la 22
decembrie 1917, Sfatul Țării a cerut guvernului
român aflat la Iași să trimită armata să restabilească
ordinea. Trupele aliate, conduse de generalii Broșteanu
(român) și Berthelot (francez) au trecut Prutul în
ziua de 10 ianuarie 1918 reușind eliberarea Chișinăului
de jefuitori la 9-16 ianuarie 1918 pentru ca în câteva
zile să elibereze complet Basarabia.

Hărți turistice ale Basarabiei: (rusă stânga, 1903),
(românească, dreapta,1933)

Pe 24 ianuarie 1918, Sfatul Țării a votat în unanimitate
pentru proclamarea independenței Republicii Democratice
Moldovenești. Consiliul Director a fost dizolvat și a fost
înlocuit cu Consiliul de Miniștri, iar ca Prim-ministru al
noii republici a fost numit Daniel Ciugureanu. De fapt a
fost o reconfirmare a funcției prin prisma faptului că a
fost ales Prim-director pe 17 ianuarie 1918. Ion Inculeț
a devenit președintele republicii. În lunile ce urmează,
pe lângă atacurile bolșevice venite din teritoriul de
peste Nistru controlat de germani, apar și pretenții ter-
itoriale din partea Ucrainei, și ea proclamată independentă.
Sfatul Țării începe atunci să manifeste intenții de unire
cu România, care sunt exprimate și prin "moțiuni de
unire votate de diferite județe (Soroca, Bălți)". Până la
urmă, unirea cu România a fost hotărâtă de Sfatul
Țării la 27 martie 1918 prin 86 voturi pentru, 3 voturi
împotriva și 36 abțineri. ab.
Ocuparea sovietică din 1940
Societatea Națiunilor recunoscuse unirea republicii
democratice Moldovenești cu România, iar Franța și
Anglia garantasera la 12 aprilie 1939 frontierele re-
gatului României. În schimb, Uniunea sovietică re-
cunoscuse oficial toate pierderile teritoriale ale Im-
periului Țarist între 1917 și 1921, cu excepția Basara-
biei, deoarece aceasta era singura regiune pe care
guvernul bolșevic nu o cedase de bunăvoie. Hotărârea
Sfatului Țării din 27 martie 1918 era socotită de
autoritățile sovietice ca fiind o înscenare imperialistă.
În 1924, sovieticii înfințează în Podolia ucraineană o
republică autonomă moldovenească de 8.000 km²
pe care Ian Sodrabs, zis Lațis, un comisar al lui
Stalin, o declarase prefigurare a unei viitoare Românii
socialiste, și în care limba era scrisă în slove latine
și declarată română. Dar, din 28 februarie 1938,
această formație politică devine baza unei viitoare
anexări numai a Basarabiei, limba fiind de acum
încolo declarată moldovenească, diferită de limba
română, și scrisă cu slove chirilice.
Ca urmare a protocolului adițional secret, compromis
între expansionismul nazist și cel stalinist, al pactului
Hitler-Stalin din 1939 și a prăbușirii Aliaților apuseni
în iunie 1939, un ultimatum este transmis României

de către Uniunea Sovietică la data de 28 iunie 1940:
României i se dau doar 48 de ore pentru a evacua
Basarabia și nordul Bucovinei, în caz contrar URSS
va declara război. România cedează și după 40 de
ore, trupele sovietice și ale NKVD-ului intră în teritoriile
cerute și suplimentar în Ținutul Herței care nu era
menționat în ultimatum. În timpul retragerii pripite și
haotice a administrației și armatei române din aceste
teritorii, populația civilă a fost supusă la jafuri, torturi
și asasinate din partea comandourilor comuniste și
a trupelor NKVDiste. Alte acțiuni împotriva
reprezentanților oficiali ai Statului Român în retragere
au fost comise de unități militare sovietice și de
comuniștii locali. Locuitorii ținutului, născuți în limitele
sale, devin cetățeni sovietici ; cei născuți în restul
României sunt expulzați, dat numai cu hainele de pe
ei, iar refugiații de orice origini, care fugiseră din
URSS și trăiau în Basarabia sub ocrotirea comitetului
Nansen, sunt deportați în Siberia, precum și localnicii
care fuseseră slujbași ai statului român.
O lună după ce Basarabia a fost anexată în 1940 de
sovietici, guvernul sovietic a dezmembrat-o în trei
părți. Partea centrală a fost denumită Republica
Sovietică Socialistă Moldovenească și era formată
din 30.000 km² basarabeni, plus 4.100 km² de
teritoriu de pe malul stâng al Nistrului. Sudul Basarabiei
(de la Marea Neagră) și partea de nord a acesteia,
împreună cu nordul Bucovinei și Ținutul Herța, teritorii
ce însumau 14.400 km², precum și restul de 4.000
km² din fosta republică autonomă înființată peste
Nistru în 1924, au fost atribuite Ucrainei.
Regimul sovietic a însemnat distrugerea sistemului
economic și a identității naționale românești în
Basarabia, dar a persecutat și alte naționalități, în-
deosebi rușii "albi" (antibolșevici). Minoritatea germană,
conform pactului Hitler-Stalin, este expulzată spre
Germania nazistă. Conform dispozițiilor date de
Stalin, toți țăranii proprietari de pământ, socotiți "chi-
aburi" (kulaci) și toți proprietarii de comerțuri particulare,
printre care zeci de mii de băștinași (în principal
români, dar și ucraineni, ruși ne-comuniști, evrei, ar-
meni, greci) au fost deportați în Siberia. La 14 iulie
în același an, la ordinul lui Beria familiile oamenilor
deportați au fost dezmembrate și deportate, bărbații
fiind trimiși în lagăre diferite de cele unde au fost
trimise femeile și copii lor. Astfel bărbații au fost
deportați în lagăre cum ar fi Kozeliscenski (500
bărbați), Futilovski (300 bărbați), iar restul familiilor
lor alcătuite din femei și copii în lagărele din Karaganda
și Aktiubinsk (11.000 de persoane). Aceste deportări
s-au repetat și în 1941 (înainte de începerea ofensivei
ordonate de Antonescu), fiind deportați în regiunea
Omsk, 6.000 de basarabeni, în timp ce în regiunea
Kirovsk au fost trimiși 10.000 de basarabeni. Dezmem-
brarea familiilor a fost aplicată și în aceste cazuri,
bărbații find separați de familiile lor.
Revenirea la România din 1941
După intrarea României în cel de-al doilea război
mondial, sub comanda lui Ion Antonescu, care a dat
celebrul ordin: Ostași, vă ordon, treceți Prutul!,
Basarabia s-a întors în componența statului român
timp de încă trei ani. În decursul acestor trei ani
însă, ținutul este administrat militar, iar populațiile
suspectate de a fi colaborat cu puterea sovietică
(precum și țiganii și evreii, indiferent de atitudinea
lor) sunt supuse la rândul lor la jafuri, asasinate și
deportări în Transnistria
Armata română împreună cu cea germană au comis
crime pe teritoriul Basarabiei și au organizat lagăre
de concentrare pentru exterminarea evreilor și țiganilor
din România. Statul român antonescian a folosit
același principiu ca și sovieticii: scopul scuză mijloacele,
principiu conform căruia erau necesare atât crimele
împotriva populațiilor civile, cât și trimiterea Armatei
române la măcel până la Stalingrad. Pentru aceste
fapte Ion Antonescu a fost judecat de Tribunalul

Poporului din București, declarat „Criminal de război”,
condamnat la moarte și executat la Penitenciarul
Jilava în 1946.
În martie 1944 armata sovietică revine în teritoriile
siuate la nord-est de o linie Tighina-Chișinău-Iași,
iar la 23 august 1944, după trecerea României de
partea Aliaților, reocupă Basarabia în întregime[21].
Acțiunile de teroare întreprinse de comuniști, ajutați
de armata sovietică și susținuți de NKVD, împotriva
populației civile în 1940, s-au repetat atât în momentul
retragerii armatei sovietice din iunie 1941, cât și,
mult mai intens, după revenirea acesteia în 1944. O
bună parte din aceste acțiuni ținteau și « stârpirea
urmelor imperialismului român burghezo-moșieresc
», adică eliminarea sentimentului românesc printre
basarabeni și înlocuirea lui, pentru cei de limba
română, prin identitatea « moldovenească sovietică
», o ideologie etno-politică nouă, care nu mai era
compatibilă cu românismul, cum fusese până în 28
februarie 1938 (inclusiv în RASSM din URSS).
Basarabia sovietică din 1944–91
După 1944, organizarea teritorială a rămas cea
făcută de Stalin după anexarea din 1940, când
Basarabia a fost ruptă în trei părți. Sovietizarea din
nou a Basarabiei, Bucovinei și Ținutului Herței s-a
manifestat timp de 50 de ani și printr-o o campanie
de distrugere a culturii și memoriei băștinașilor prin
deportări masive, interzicerea alfabetului latin,
desființarea bisericilor, demolarea monumentelor is-
torice, rusificarea denumirilor de localități, teroare și
asasinate. Dacă în 1940 au fost deportați zeci de mii
de români basarabeni, deportările și exterminările în
masă după 1944 s-au ridicat la peste 120.000 de lo-
calnici, în mare parte români moldoveni.
Epoca postsovietică
După dezmembrarea Uniunii Sovietice, în 1991,
fosta Republica Sovietică Socialistă Moldovenească
se declară independentă la 27 august 1991 sub
numele de Republica Moldova, iar la 2 martie 1992
a fost recunoscută și de Organizația Națiunilor Unite.
Încercările de unire cu România nu au dus la nici un
rezultat, pe de-o parte deoarece România ca stat nu
a manifestat nici-o veleitate de a le da curs, pe de
alta fiindcă mișcarea naționalistă românească din
Basarabia a adoptat revendicări nerealiste (abolirea
oficială a pactului Hitler-Stalin și a tuturor consecințelor
sale, revenirea la granițele din 1939, expulzarea
minorităților adică a unei treimi din populație...). Con-
textul geostrategic de dependență energetică a celor
două țări față de Rusia și de prezență pe teritoriul
Moldovei a celei de-a 14-a Armată rusă, precum și
șovinismele antagoniste ale populațiilor conlocuitoare,
au dus la un impas politic, noul stat al Republicii
Moldova, care era unitar, fragmentându-se în trei
entități federale (dintre care una este de facto
independentă de guvern), și revenind la modelul
politic sovietic de organizare administrativă pe raioane
și de definire a naționalității și limbii locale ca fiind
nu o apartenență geografică (cum este cazul în
Moldova românească), ci o etnie și o limbă «
moldovenească » de sine stătătoare, presupuse «
diferite » de restul poporului român. Din acest blocaj
a ieșit în final câștigător partidul Comunist care s-a
reconstituit, apoi a deținut majoritatea în parlament
până în Aprilie 2009. Potrivit Declarației de
independență, limba de stat este limba română, dar
astăzi constituția Republicii Moldova, în articolul său
13, numește limba de stat moldovenească, în timp
ce Academia de Științe afirmă identitatea lingvistică
între limba moldovenească și limba română, dar
folosește conform legilor, prima denumire. Parlamentul
Republicii Moldova a votat ca limba oficială de stat
să fie cea română.
Basarabia modernă este așadar împărțită între două
țări: Republica Moldova si Ucraina (de care aparțin
Bugeacul și Basarabia de Nord).
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ACTUALITATE

Lacul din România care deține
trei recorduri mondiale.

Proprietățile sale sunt unice în Europa

Monument unic al naturii în Europa, lacul Ursu, cel
mai mare lac sărat şi helioterm din Europa, are o
suprafaţă de 40.235 mp, o circumferinţă de 1 180 m
şi o adâncime maximă ce depăşeşte 18 m.
Trei recorduri mondiale definesc Lacul Ursu din
staţiunea Sovata, judeţul Mureş: este cel mai mare
lac helioterm din lume, este singurul lac cu apă
sărată înconjurat de o vegetaţie bogată, lucru datorat
solului vulcanic depus în timp, şi este singurul lac
natural din lume despre care se cunoaşte, fără nici o
indoială, data exactă la care s-a format.
Aria protejată ''Lacul Ursu şi arboretele pe sărături''
este amplasată pe teritoriul intravilan al oraşului
Sovata, în staţiunea turistică, potrivit primariasovata.ro.
Aria este definită ca rezervaţie naturală de interes
naţional conform Legii 462/2001- privind regimul ariilor
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi
faunei sălbatice, corespunzând categoriei IV IUCN
(International Union for Conservation of Nature).
În urma unor complexe evenimente geologice, mete-
orologice şi hidrologice petrecute în perioada 1875-
1880, prin dizolvarea treptată a masivului de sare de
către apele a două pâraie (Auriu şi Criş-Topliţa),
urmată de surparea terenului, s-a format lacul Ursu.
Într-o perioadă de aproximativ cinci ani, cele două
pârâiaşe au umplut golul rezultat din surpare, luând
naştere actualul lac. Având o formă asemănătoare
unei piei întinse de urs, oamenii din partea locului i-
au dat numele de ''lacul Ursului''.
Procesul de dizolvare a sării din masivul de sare
continuă. Astfel, salinitatea lacului Ursu prezintă o
variaţie mare în funcţie de adâncime: 0-2 m până la
100 g/l şi de la 2 m până la fundul apei 220-300 g/l.
Apa dulce a pârâurilor Auriu şi Topliţa, având densitatea
specifică mai redusă decât apa sărată, se menţine la
suprafaţă şi acţionează ca izolator termic: permite
penetrarea radiaţiilor solare, care încălzesc straturile
de apă sărată din interior, dar totodată previne
pierderea căldurii acumulate, acest fenomen fiind
cunoscut sub denumirea de heliotermie.

Cojocul de Bihor copiat de Dior
se vinde cu 30.000 de euro 

Un cojoc tradiţional din Bihor a ajuns să fie copiat de
celebra companie franceză Christian Dior, într-o ţinută din
colecţia de toamnă 2017. Pentru a veni cu adevărat în
sprijinul meşterilor populari bihoreni, o revistă de modă
din România a lansat un site de unde pot fi comandate
piesele originale, făcute de cojocarii români şi vândute
mult mai ieftin.

Ani la rând, marile case de modă s-au inspirat din tradiţiile
şi cultura altor ţări, fără să acorde credit creatorilor originali.
În toamna anului trecut, un cojoc din Bihor a ajuns
inspiraţie pentru Dior, fără să se amintească de unde
provinde, de fapt, piesa vestimentară. Între cele două
creaţii vestimentare se pot observa asemănări izbitoare:
ambele au pe margini blană neagră, au acelaşi model
floral în partea inferioară şi aceleaşi motive de culoare
roşie. Singurul detaliu la care Dior a renunţat este steagul
tricolor, de pe umărul vestei de la Beiuş. Mai mult, acelaşi
motiv a fost pus de Dior şi pe un alt suman. Specialiştii
susţin că acest cojoc este reprezentativ pentru identitatea
românească
„Ca valoare de patrimoniu, cojoacele acestea sunt ex -
cepţionale şi ca valoare românească şi ca valoare mondială,
ca proiecţie a unui mod de gândire arhaic, neolitic rămas
până acuma în anumite împrejurări istorice”, a precizat
muzeograful Nicolae Brânda.
Beau Monde, o revistă de modă cu 100% conţinut original
românesc, a ales să ia atitudine împotriva fenomenului de
a nu li se acorda credit meşterilor populari bihoreni. “Dior
include în colecţia sa o vestă aproape identică cu o vestă
românească din Bihor. Această vestă este vândută de
Dior cu 30.000 euro, însă nici măcar o mică parte din
această sumă nu se întoarce la creatorii originali”, au
explicat reprezentaţii agenţiei McCann Worldroup România,
dezvoltatorii campaniei de promovare.

cunoastelumea.ro

CE FĂCUŞI, TATAIE?
Dosarul vietii lui Augustin Lazar, cu comorile dacice, cu
care s-a falit si si-a dat film la Bilantul PICCJ din 2017, ca
sa vada lumea ce tare anchetator este, s-a finalizat cu
achitari si condamnari cu suspendare. 10 inculpati trimisi
in judecata de Augustin Lazar si Valentin Trif pe cand
erau la Parchetul Curtii de Apel Alba Iulia au fost lasati sa
plece acasa in dosarul "Aurul dacic".

Jenant! Procurorul General al Romaniei, Augustin Lazar
a incasat un sir de achitari in dosarul vietii sale, respectiv
dosarul cunoscut ca "Aurul dacic". Curtea de Apel Alba
Iulia a pronuntat decizia definitiva in dosarul bratarilor
dacice, instrumentat de procurorii Augustin Lazar si Valentin
Trif, pe vremea cand erau la Parchetul Curtii de Apel Alba
Iulia, aplicand achitari pentru majoritatea infractiunilor
pentru care zece persoane au fost trimise in judecata.
Achitarile au fost dispuse pe motiv ca nu exista probe,
fapta nu este prevazuta de legea penala sau dupa ce s-a
constatat incetarea procesului penal ca urmare a interventiei
prescriptiei penale. Pe langa achitarile pentru infractiuni
precum furtul calificat, instanta a decis si pronuntarea
unor solutii de inchisoare, cu suspendare insa.

Lovitura de imagine data de Curtea de Apel Alba Iulia ac-
tualului Procuror General, Augustin Lazar, este cu atat
mai mare cu cat acesta si-a facut un titlu de glorie din in-
strumentarea dosarului "Aurul dacic" mandrindu-se si im-
paunandu-se ori de cate ori a avut ocazia cu dosarul pe
care l-a lucrat la PCA Alba Iulia.
Ne amintim in acest sens momentul jenant din 7 martie
2017, cand a avut loc bilantul activitatii Ministerului Public
pe anul 2016, ocazie cu care, in sala Institutului National
de Statistica, Augustin Lazar a proiectat falnic o filmare
care reprezenta un documentar facut pe cazul bratarilor
dacice. Filmul era intitulat "The Hunt for Transylvanian
Gold" si era prezentat de Lazar ca un model de bune
practici in colaborare judiciara institutionala.
Pana la aceasta data, Augustin Lazar a vorbit de zeci de
ori despre acest caz, a emis numeroase comunicate de
presa si a sustinut conferinte de presa doar, doar sa stie
tara ca el este procurorul care s-a dus pe urmele vanatorilor
de comori care sapau acum vreo 10-20 de ani pe langa
cetatea dacica Sarmizegetusa in vederea descoperirii
unor bogatii.

luju.ro

Biserica Ortodoxă Română. 
Mitropolitul Iosif Naniescu

și Moșul Gheorghe Lazăr,
proclamați sfinți 

Mitropolitul Iosif Naniescu este cinstit de astăzi în Biserica
Ortodoxă Română drept Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv,
Mitropolitul Moldovei, iar nevoitorul Gheorghe Lazăr drept
Sfântul Gheorghe Pelerinul. Proclamarea canonizării lor a
avut loc duminică, 25 martie 2018, în Catedrala
Mitropolitană din Iași, potrivit basilica.ro.
După oficierea Sfintei Liturghii de Patriarhul României
împreună cu paisprezece ierarhi români, au fost citite to-
mosurile de canonizare, prezentate icoanele sfinților și s-
au intonat troparele lor.
Tomosul de canonizare al Sfântului Iosif a fost citit de IPS
Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, iar cel al
Sfântului Gheorghe Pelerinul de PS Ignatie, Episcopul
Hușilor.
„Cei doi sfinți se adaugă acum celor peste o sută de sfinți
străromâni și români din Calendarul Bisericii Ortodoxe
Române", a subliniat Patriarhul Daniel.
Preafericirea Sa a subliniat importanța canonizării sfinților
în acest moment, în contextul în care peste două zile, în
27 martie 2018, vom serba 100 de ani de la unirea Basar-
biei cu România.
Patriarhul a amintit faptul că Sfântul Iosif cel Milostiv s-a
născut în Basarabia (satul Răzălăi), în urmă cu două sute
de ani (1818), a viețuit la Iaşi, la Buzău, la Bucureşti, la
Argeș şi apoi din nou la Iaşi, iar Sfântul Gheorghe Pelerinul
s-a născut în Transilvania (satul Şugag), în anul 1864 şi a
viețuit în Moldova, la Piatra Neamț, până la trecerea sa la
Domnul, în anul 1916.
„Aceşti doi sfinţi arată în mod simbolic comuniunea
spirituală a românilor viețuind în provincii diferite, dar uniți
prin aceeași credinţă şi aceeaşi iubire de neam".
„Sfinții canonizați astăzi ne arată cum trebuie să fie un ier-
arh al Bisericii și la ce înălțime se poate înălța un credin-
cios în viața de familie", a subliniat Mitropolitul Teofan
În continuare, IPS Teofan a oferit un fragment din moaștele
Sfântului Iosif cel Milostiv Mitropoliei Basarabiei. Racla a
fost încredințată IPS Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarh
al Plaiurilor.
Totodată, ierarhul a oferit Preafericitului Părinte Patriarh
Daniel icoanele sfinților proclamați în Catedrala
Mitropolitană din Iași.
Credincioșii au prilejul de a cinsti moaștele sfinților Iosif și
Gheorghe, care au fost așezate în apropierea raclei Sfintei
Parascheva.
Racla cu cinstitele moaște ale Sfântului Ierarh Iosif cel
Milostiv, Mitropolitul Moldovei, va rămâne spre închinare
în Catedrala Mitropolitană din Iași, iar racla cu cinstitele
moaște ale Sfântului Gheorghe Pelerinul va fi dusă la
Mănăstirea Văratec din județul Neamț.

dcnews.ro
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Carles Puigdemont, 
REŢINUT în Germania

Fostul lider catalan, Carles
Puigdemont, a fost reţinut
duminică în Germania, după
ce autorităţle din Spania au
emis mandat internaţional
de arestare. 
Agenții l-au arestat pe
Puigdemont cu puțin timp
înainte de ora 12 dimineața,
când tocmai trecuse granița
germană din Danemarca și
se îndrepta spre Hamburg,

de unde intenționa să se întoarcă în Belgia.
Curtea Supremă de la Madrid a emis, vineri, mandate
internaţionale de arestare pentru şase politicieni
catalani care au fugit în străinătate, inclusiv fostul
premier Carles Puigdemon.
Întâlniri în Finlanda
Aflat iniţial în Finlanda, Puigdemont a reuşit să evite
aplicarea mandatului şi a părăsit ţara. Acesta se
îndrepta spre Belgia.
Puidgemont, aflat în exil auto-impus în Belgia, a fost
invitat de joi în Finlanda pentru întâlniri cu parlamentari
şi a ţinut vineri un discurs la Universitatea din Helsinki.
Anunțul legat de arestare a fost făcut de către avocatul
acestuia, Jaume Alonso Cuevilla.
Carles Puigdemont trimite un mesaj de liniște prin in-
termediul soției sale.
"Acum, nu există violență" - aceasta este sinteza
mesajului adresat cetățenilor. Carles Puigdemont,
care de ieri se află în penitenciarul Neumünster din
Germania, a putut să vorbească, transmițându-i soției
sale, românca Marcela Topor, un mesaj adresat
cetățenilor: "Acum, nu trebuie să existe violență", i-a
spus Puigdemont lui Topor, scrie elpuntavui.cat.
Topor a avut ocazia să vorbească cu Puigdemont o
dată înainte de a fi transferat la centrul penitenciarului.
Spune că l-a văzut "calm" și conștient de situația
complicată din prezent.
Protest în weekend
Amintim că străzile Barcelonei s-au umplut, duminică,
de mii de manifestanţi, care purtau drapele separatiste
catalane,  după arestarea în Germania a fostului
lider al Cataloniei, Carles Puigdemont, cerută de
justiţia spaniolă. Apelul unui grup separatist radical,
Comitetele de Apărare a Republicii, a dus la adunarea
militanţilor pe celebrele străzi din centrul Barcelonei,
strigând "Libertate pentru prizonierii politici" sau
"Puigdemont, preşedintele nostru".

Kim Jong-Un, 
vizită neanunțată în China

Liderul Coreei de Nord, Kim
Jong-Un, a efectuat o vizită
în China. Este prima de-
plasare în străinătate de la
începerea mandatului, în
2011, afirmă surse citate de
site-ul agenţiei Bloomberg.
Nu există informaţii oficiale
despre această vizită.
Potrivit agenţiei Kyodo, Kim

Jong-Un probabil a fost transportat cu un tren special,
prin provincia chineză Dandong.
Vizita neanunţată intervine în contextul în care
preşedintele SUA, Donald Trump, a semnalat de
curând decizia de a se întâlni cu liderul nord-coreean.

Americanii au manifestat pentru
restricţionarea armelor de foc

Sute de mii de americani au manifestat, sâmbătă, în mai
multe oraşe, cerând un control legal mai strict asupra
armelor de foc, relatează Reuters şi DPA. 
La Washington, protestul a fost organizat de elevii de la liceul
c din Parkland, statul Florida, unde au fost ucişi 17 oameni
luna trecută. Şi în alte mari oraşe, de la Boston la Los
Angeles, tinerii s-au declarat revoltaţi de violenţa din şcoli.
O manifestaţie la care au participat zeci de mii de persoane
a avut loc chiar la Parkland, relatează cotidianul Miami
Herald, citat de DPA. Protestatarii au defilat şi la Atlanta,
Baltimore, Chicago, Miami, Minneapolis, New York, San
Diego şi St. Louis. Organizatorii au afirmat că lista
protestelor în SUA şi în străinătate cuprinde peste 800 de
manifestaţii, inclusiv la Londra, la Stockholm şi în Mauritius.
Unul din tinerii care au vorbit mulţimii adunat în faţa Capitoliului
din Washington a declarat că generaţia sa va vota anul
acesta, la alegerile parţiale pentru Congresul SUA, împotriva
politicienilor care susţin un regim permisiv al armelor.
'Vom face din asta un subiect electoral', a declarat David
Hogg, unul din supravieţuitorii atacului din Parkland. În
mulţimea de pe Pennsylvania Avenue din Washington -
unde se găseşte Casa Albă - au putut fi văzute pancarte
cu mesajele 'Cărţi, nu gloanţe' şi 'Şcoala este pentru
învăţat, nu pentru încuiat'. Printre cerinţele protestatarilor
au fost impunerea vârstei minime de 21 de ani pentru
cumpărarea de arme, alcătuirea unei baze de date cu
armele vândute, impunerea unor verificări ale antecedentelor
cumpărătorilor şi modificarea legislaţiei privind con fi den -
ţia litatea, astfel încât serviciile medicale din domeniul
sănătăţii mintale să poată comunica autorităţilor detalii
despre pacienţii potenţial periculoşi.

14 state membre UE au decis să
expulzeze diplomaţi ruşi după atacul

neurotoxic din Marea Britanie
Donald Tusk, preşedintele Consiliului European, a anunţat
luni că 14 state membre UE au decis să expulzeze
diplomaţi ruşi ca reacţie la atacul neurotoxic din Marea
Britanie, despre care se bănuieşte că ar fi fost orchestrat
de Moscova. Oficialul UE a mai declarat că nu este exclus
ca în perioada următoare să fie luate măsuri suplimentare.
Potrivit agenţiei de ştiri Bloomberg, statele europene care
au anunţat expulzarea unor diplomaţi ruşi sunt: Franţa (4
diplomaţi), Lituania (3), Cehia (3), Danemarca (2), Italia
(2), Germania (4), Olanda (2), România (1), Polonia.

Rusia, REACȚIE după măsurile
radicale luate de statele UE

Rusia va răspunde prin măsuri similare statelor Uniunii
Europene care i-au expulzat diplomaţi, a declarat pentru
agenţia RIA o sursă din MAE rus, după ce 14 state ale
blocului comunitar, plus SUA, Canada şi Ucraina au
anunţat expulzarea unor diplomaţi ruşi într-un gest de sol-
idaritate cu Marea Britanie după otrăvirea fostului spion
rus Serghei Skripal şi a fiicei acestuia Iulia, informează
agenţia Reuters.
'Răspunsul va fi simetric. Ne vom ocupa de aceasta în
zilele următoare şi vom răspunde fiecărei ţări pe rând', a
indicat sursa citată.
Preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, a anunţat
luni că 14 ţări membre ale Uniunii Europene au decis să
expulzeze diplomaţi ruşi. Fiecare dintre ele precizează în
comunicate oficiale numărul diplomaţilor expulzaţi. Astfel,
Germania, Franţa şi Polonia au declarat persona non-
grata patru diplomaţi ruşi, Lituania şi Cehia - trei, Italia,

Danemarca şi Olanda - doi, Finlanda, Estonia, Letonia,
Croaţia şi România câte unul, cea de-a 14-a ţară fiind,
conform unor surse diplomatice, Suedia - cu un număr
încă neprecizat.
Reacțiile SUA și Marea Britanie 
La rândul său, Departamentul american de Stat a anunţat
expulzarea a 60 diplomaţi ruşi, în timp ce Canada va
expulza patru diplomaţi ruşi. Şi Ucraina s-a raliat acestei
acţiuni, declarând persona non-grata 13 diplomaţi ai
Moscovei.
Marea Britanie a expulzat deja 23 de diplomaţi ruşi, Rusia
răspunzând la rândul ei cu expulzarea unui număr identic
de diplomaţi britanici, plus închiderea British Council,
relatează Agerpres.

Israel, bombardament în Fâșia
Gaza. Situație tensionată în Orient
Aviaţia militară israeliană a bombardat în primele ore ale
zilei de duminică o poziţie deţinută de mişcarea islamistă
Hamas în Fâşia Gaza, după un atac palestinian în sudul
Israelului, potrivit unui comunicat militar, relatează AFP.

O aeronavă militară israeliană "a ţintit o poziţie într-un
complex militar aparţinând mişcării teroriste Hamas la
Rafah", în sudul Fâşiei Gaza, controlată de Hamas, a
informat armata în comunicat.
Potrivit unei surse din cadrul serviciilor palestiniene de
securitate, lovitura a vizat o bază a aripii armate a mişcării
islamiste, Brigăzile Izz ad-Din al-Qassam, provocând
numai pagube materiale.
Atacul a avut loc după ce patru palestinieni "transportând
sticle umplute cu lichid inflamabil" au trecut ilegal sâmbătă
seară bariera de securitate dintre Israel şi Fâşia Gaza, în
apropierea kibbutzului Kissufim, a anunţat cotidianul
israelian Haaretz citând armata.
Palestinienii au încercat să incendieze în zonă utilaje
folosite pentru lucrări la barieră, a declarat pentru AFP o
purtătoare de cuvânt a armatei. Acestea au fost avariate,
dar nu au luat foc şi atacatorii s-au înapoiat în Fâşia
Gaza, a adăugat ea.

Berlusconi ar fi MITUIT martorii 
în dosarul "bunga-bunga"

Fostul premier italian Silvio Berlusconi ar urma să se con-
frunte cu un nou proces în legătură cu acuzaţiile potrivit
cărora ar fi mituit martori pentru a evita urmărirea penală
în scandalul legat de petrecerile cu sex denumite 'bunga
bunga', a decis luni o instanţă, relatează dpa. 
Procedurile judiciare împotriva lui Berlusconi şi a patru
tinere, acuzaţi că ar fi alterat probe şi ar fi făcut declaraţii
false, ar urma să înceapă la Milano pe 9 mai, a anunţat
agenţia de presă Ansa, citând declaraţii făcute de
judecătoarea Maria Vicidomini. 
Berlusconi (81 de ani) a fost achitat în 2015 de acuzaţiile
că a întreţinut relaţii sexuale contracost cu o minoră în
vârstă de 17 ani şi că s-ar fi folosit abuziv de funcţia sa
pentru a muşamaliza cazul. Însă judecători au făcut apel,
exprimându-şi suspiciunile că Berlusconi ar fi plătit martori
ai apărării pentru a-şi asigura achitarea.
S-a redeschis dosarul  
Pe baza acestor suspiciuni, procurorii au redeschis ancheta. 
Cazul trebuia iniţial să se desfăşoare în întregime în faţa
Curţii de Justiţie de la Milano, însă în 2016 un judecător a
împărţit procedurile între mai multe tribunale din ţară.
Pentru aceleaşi acuzaţii, Berlusconi este deja judecat la
Milano şi Siena, şi s-ar putea confrunta cu alte procese la
Torino şi Roma, relatează Agerpres.
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Cât de mare este SRI 
faţă de serviciile din alte ţări

Se ştie foarte bine că România are un număr disproporţionat de „agenţi secreţi”, dar până acum
acest număr a fost pus într-un context destul de sumar: „mai mult decât Franţa şi Germania la un
loc”. Dar câţi sunt ei exact?

Am analizat comparativ exclusiv serviciile de informaţii interne, cu atribuţii similare (contraspionaj,
prevenirea terorismului şi crimei organizate, ameninţările la adresa siguranţei naţionale), din cele
mai mari 10 ţări NATO. Datele au fost culese din surse publice: rapoarte publice, bugete sau
articole de presă (tabelul în format mai mare pe riscograma.ro).
Iată sumarul rezultatelor:
Cele 10 ţări au o populaţie de 800 de milioane de locuitori şi un total de aproximativ 56000 de
agenţi (mai mult sau mai puţin) secreţi în serviciile respective. România se evidenţiază prin:
1. Numărul absolut: Personalul de 12.000 de agenţi secreţi e depăşit doar de al FBI. În total, cu

2,5% din populaţia grupului de ţări, România are mai mult de 15% din agenţi.
2. Proporţia faţă de populaţie: Există 60 de angajaţi în serviciile interne la suta de mii de locuitori.

Următorul clasat, Polonia, are 13 de angajaţi. Media este de 7 iar ultimul clasat este Italia, cu
2,7.

3. Bugetul SRI are cea mai mare pondere în cheltuielile publice: jumătate de procent, de cinci ori
mai mult decât media celor 10 state este de o zecime de procent. FBI se descurcă cu doar o
şeptime de procent din cheltuielile publice totale ale SUA. Şi în termeni absoluţi, SRI reuşeşte
să cheltuiască mai mult decât serviciile omoloage din Germania, Franţa, Italia sau Polonia.
Totuşi, bugetul raportat oficial de serviciul francez DGRI, de doar 41 de milioane de euro, pare
subevaluat în raport cu necesarul.

4. SRI este singurul serviciu care ţine numărul de angajaţi la secret. Turcia, Polonia şi Italia
furnizează către presă măcar cifre aproximative, în timp ce restul sunt publice. Pe de altă parte,
bugetul instituţiei este public, lucru care nu se întâmplă în Marea Britanie şi Italia unde cifrele
furnizate sunt globale pentru toate serviciile de informaţii, sau în Franţa, unde cifra de 41 de
milioane de euro prezentată oficial este mult subevaluată faţă de realitate.

5. SRI este singurul serviciu militarizat, cu excepţia Turciei, care a început demilitarizarea acum
20 de ani şi mai are acum sub 5% personal cu grade. De asemenea, este aparent singurul
unde întreaga activitate este considerată “informaţie clasificată” din oficiu, nu doar de la caz la
caz.

ŢARA MIL. LOC.SERVICIU AGENŢI AG./100KMIL.   € % / BUGET
SUA 314 FBI 35344 11,3 6500 0,13
Germania 81 BFV 2641 3,3 207 0,02
Turcia 77 MIT* 8000 10,4 371 0,17
Franta 66 DCSI 3300 5 200 0,02
UK 64 MI5 3961 6,2 2400* 0,33
Italia 60 AISI 1600 2,7 200* 0,02
Spania 47 CNI 3500 7,4 255 0,06
Polonia 39 ABW 5000 12,8 120 0,07
Canada 35 CSIS 2449 7 400 0,07
România 20 SRI 12000 60 224 0,45
* Serviciul turc are printre atribuţii şi spionajul extern. În UK şi Italia este public doar bugetul total
al serviciilor de informaţii, deci cheltuielile agenţiilor interne sunt doar o fracţiune din sumele
prezentate. sursa: riscograma.ro

Standardele ONU privind „educația sexuală” 
introduc agenda propagandei LGBT în grădinițe

Organizația Națiunilor Unite a publicat un îndrumar, în versiune revizuită, privind educația sexuală,
luând în considerare anumite elemente semnalate de  Planned Parenthood, pentru sprijinirea
cadrelor didactice în misiunea de a răspândi în grădinițe ideologia și practica LGBTQIA +.

Organizația Națiunilor Unite pentru
Educație, Știință și Cultură (UN-
ESCO) a revizuit și redenumit doc-
umentul „Educație sexuală
completă” (CSE) din 2009.

Obiectivele UNESCO pentru  copiii
de grădiniță, care au împinit cinci
ani, includ:

– Pe lângă memorarea cântecului „ABC”, băiețeii vor putea să „descrie” familii netradiționale, cum
ar fi lesbienele care cresc un copil sau doi (sau mai mulți), precum și bărbați homosexuali ca
părinți.

– Fetițele vor putea să „definească genul și sexul biologic și să descrie modul în care sunt diferite”
– Recunoscând sexul drept o simplă construcție socială, copiii vor povesti despre ceea ce simt

despre  propriul sex și despre sexul biologic”
– Copiii în vârstă de cinci ani vor trebui „să dea dovadă de respect” pentru părinții homosexuali, în

conformitate cu sintagma „Fiecare  ar trebui să poată iubi pe cine dorește”
– Copiii vor căuta „adulți de încredere” – alții decât părinții lor – pentru a afla „despre ei înșiși,

despre sentimentele lor și despre trupurile lor”.
Obiectivele pentru elevii care au împlinit 9 ani sunt:
– Pe lângă învățarea tablei înmulțirii, băieții și fetele trebuie învățați că natura tradițională

masculină și feminină este dăunătoare, iar „stereotipurile de gen”contribuie la violență.
– Ca și copiii de cinci ani, copiii de nouă ani trebuie să fie capabili să „explice cum identitatea

genului cuiva nu se potrivește cu sexul său biologic”.
– Copiii trebuie să „demonstreze respectul față de identitatea de gen a celorlalți”. („Identitățile de

gen” includ în prezent transsexuali, bisexuali, queers, indivizi intersexuali, persoane a -sexuale,
pansexuali.)

– Copiii în vârstă de nouă ani ar trebui să „demonstreze respectul față de diverse practici legate
de sexualitate”.

– Pre-adolescenții vor fi învățați că masturbarea este bună și nu reprezintă o utilizare abuzivă a
sexualității.

– Fetelor li se va cere să povestească modul în care „comunică și înțeleg ele diversele sentimente
sexuale”.

– Copiii trebuie să „descrie reacțiile bărbaților și femeilor la stimularea sexuală” și „să rezume
elementele cheie ale plăcerii sexuale”.

https://www.activenews.ro
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ELENA MITRU
”Tiribomba” 

În după amiaza zilei de
duminică, 18 martie a.c., în
sala socială a Bisericii ”Sf.
Ap.Petru &Pavel” din Astoria,
NY, după slujba din biserică,
în cadrul Cenaclului ”Mihai
Eminescu”, a fost lansată car -
tea ”Tiribomba” a cărei autoa -
re este doamna Elena Mitru.
Cartea a apărut anul trecut, în
editura ”Rowex” din Bucu rești,
având-o ca editor pe Raluca
Tudor. 
Despre carte și despre au-
toare au vorbit laudativ: Pr.
Prof. Theodor Damian, pre șe -
dintele cenaclului, prof. 
Mariana Terra, Prof.Univ.
Valentina Ciaprazi, prof.
Nicole Smith.

* * *
Volumul ”Tiribomba” este o culegere de scurte povestiri despre
aspecte diferite din viața autoarei. Rațiunea punerii în pagină a
unor întâmplări-rememorare este enunțată prin motto-ul inspirat
ales din Jean-Paul Sartre: ”Ca întâmplarea cea mai banală să
devină aventură, trebuie și e de ajuns să te apuci să o povestești”.
Iar când povestitoarea are talent, cum este cazul aici, interesul
cititorului este captat. Iată titlul câtorva povestiri: ”Vară de foc”,
”Oamenii și pașii lor”, ”Prieteni minunați”, ”Rețete”, ”Întrebări și
răspunsuri”, ”La români”.
Cartea este un jurnal sui-generis al Elenei Mitru, o trecere
grăbită prin diverse experiențe trăite mai de mult sau recent, in-
vitându-ne, indirect, la rememorarea propriei noastre vieți. Este
ca și când autoarea enunță subiectul și predicatul, urmând ca
noi să venim, în gând sau în scris, cu atribute și complemente
de completare din viața personală.

Remarcabil este sentimentul de dragoste pentru locuri și oameni
precum și profundul atașament pentru orașul natal, București:
”După șaptezeci și mai bine de ani de viață, pot numi și eu
Capitala, precum înaintașii, `Bucureștiul de altădată`. Acel
București încins în fiecare vară de `para focului`. Acel București
atât de bătrân și totuși atât de tânăr... București, orașul inimii
mele și al tuturor celor care au trăit în el sau au trecut numai
prin el”.

Cu umor și plăcere narativă,
autoarea descrie circul, bâlciul
stradal care era așteptat, în
fiecare an, mai ales de copii
și de tineri. În Capitală circul
poposea, de regulă, în Piața
Obor. Cu acest prilej este
descrisă ”tiribomba”, cuvânt
dialectal oltenesc și ales ca
titlu al cărții. Frazele sunt
construite într-un limbaj oral
colorat umoristic: ”Tiribomba
era un fel de mare pălărie
sau umbrelă, la marginea
căreia erau atârnate prin
lanțuri un fel de scăunele.
Curajoșii se instalau în aceste
scăunele și, când locurile

erau ocupate, tiribomba începea să se învârtească tot mai
repede, acompaniată de ritmul unei melodii... În special tinerii…
aveau un fel de joc al lor. Un băiat, care se așeza în spatele
scaunului unei fete, avea o misiune. În momentul în care
începea mișcarea de rotație a tiribombei, începea și el o mișcare
de învârtire a scaunului cu fata, în sensul invers rotației tiribombei.
Pe tot parcursul acestor  `învârteli`, o zăpăcea pe biata fată, iar
când ritualul se termina, toți erau fericiți; el că ce puternic și
neînfricat era, și ea ce rezistentă, domnule! Ce să-i faci, fiecare
cu plăcerea lui.” 
Ca și în alte cărți ale sale, Elena Mitru cochetează cu unele
concepte filosofice, cum este acela despre destinul omului,
destin croit de la primii pași: ”Unii au schimbat continente în
căutarea speranțelor care i-au ținut un timp la linia de plutire... 

Au fost porniți și au ajuns la capăt de drum ori s-au împotmolit
pe parcurs... pașii sunt conduși și ajung așa cum au fost dirijați
de la începutul lor”. Sau, vorbind despre sensul vorbei din
bătrâni  ”Ziua bună se cunoaște de dimineață”, autoarea scoate
în evidență  ideea că ”zilele sunt toate la fel, așa cum ne-au fost
date de bunul Dumnezeu”. Cei care fac zilele să fie bune sau
rele sunt oamenii cu ideile lor, cu dispoziția lor, cu activitatea
sau nonactivitatea lor. O schiță de portret a americanilor
surprinde prietenia și deschiderea lor, dispoziția și bucuria de a
ajuta, dacă pot: ”...americanii sunt nebuni - sunt nebuni de buni
și le mulțumesc. Oameni care se văd pentru prima dată în viață
și poate pentru ultima oară, intră în vorbă, își povestesc multe
despre viața lor, despre ideile politice... Sunt oameni deschiși și
liberi și vor să afle direct unul de la altul cât mai multe pentru a
fi cât mai uniți și a le fi cât mai bine. Bravo lor!” 
În schimb, în antiteză cu americanii, despre români autoarea
are cuvinte de critică profundă: ”Ai avut curajul să te ridici puțin,
iar ei au văzut că tu poți fi și chiar ești altceva decât mic-nimic...
Catastrofă! A fost o catastrofă creată de tine, fără să știi și fără
să vrei. Ei au început să te atace, să te lovească, să te
denigreze și să te subestimeze, cu toate armele pe care, până
atunci, le-au ținut ascunse, de ziceai că nici nu există așa ceva
la cei ce te înconjurau cu admirație... Cum zic românii: `și-au
dat arama pe față!`...Nu te va convinge nimeni că ei se vor
schimba vreodată, oriunde i-ai găsi în această lume și orice ai
face pentru ei, pentru binele lor. Asta este la români! Nici măcar
PĂCAT nu mai zicem.”  Sumbră opinie care, din nefericire, li se
potrivește unora dintre compatrioții noștri pentru care insulta și
minciuna sunt folosite fără jenă.
Se spune că o imagine face cât o mie de cuvinte; ca atare,
Elena Mitru încheie volumul cu câteva fotografii  de la cenaclul
din New York și de la întâlnirea cu inspectorul Gheorghe Stancu
și cu familia acestuia, la domiciliul scriitoarei, în Waterbury, CT.
(foto: Alex Marmara)
Remarcabilă prin sugestie este coperta cărții: Călușei, tapiserie
(autor -Valentina Ghinea Delaport).
Elena Mitru este o scriitoare din sfera predominant narativă,
este un creator literar care iubește viața și-i iubește pe oameni
cărora le oferă pagini  interesante, evocatoare.                                      

prof. Mariana Terra
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Inspirația, salvarea umanității

Vlad Țepeș are o soție fără de asemănare,
frumoasa Dora, întruchiparea INSPIRAȚIEI DI-

VINE, care îi dă har, putere, frumusețe, care îl face
fericit. Dar în urma unei lupte grele pe care oastea
lui Vlad o dă cu turcii, aceștia o ucid pe Dora.
Pierderea ei echivalează pentru Vlad cu pierderea
Inspirației, ceea ce îl face să ia Crucea, să o
transforme în Țeapă și să loveasca în Icoane, în
altare, în imaginea lui Dumnezeu, să se umple de
mânie, de ură, iar prin pactul pe care îl semnează cu
Lucifer, asemenea lui Faust, să se transforme în
Vampir. Și Vlad începe să declanșeze o adevărată
teroare pe pământ, inventând teapa ca armă de
ucidere în masă, transformând pădurile în țepe și
trăgând în ele tot ce întâlnește în cale, tot ce este
ființă vie. Astfel el instaurează în lume împărăția lui
Lucifer.
Și în virtutea răului sau nelimitat, printr-un ritual
magic, Vlad implantează în pântecul sterp al unei
frumoase femei transilvănene sămânța răzbunării
lui. Suntem în anul 1483. Femeia naște însa două
gemene, din care una, Gabriela, moștenește dorința
malefică a lui Vlad, iar cealaltă, Mihaela, e plină de
lumină ca mama ei. Într-una din escapadele vampirice
ale gemenelor, Mihaela întâlnește un băiat care-i
recită versuri, e poet. Gelozia Gabrielei devine totală,
îl ucide imediat cu mușcătura-i înveninată pe poet,
iar acesta mușcă de durere mâna Mihaelei venită în
ajutor. Mușcătura poetului muribund se dovedeste a
fi însă miraculoasă pentru Mihaela, căci o umanizează,
îi transmite virusul inspirației umane. Din acest
moment, diferența dintre cele două surori începe să
crească, ele devin ca Umbra cu Ființa, cum spunea
chiar Poetul, Mihai Eminescu. Și ființa Mihaelei
palpită, se transformă, inspirația din ea crește și
ajunge să scrie o carte pe care o numește CLONA
REA/WICKED CLONE, așa cum îi spune ea surorii
ei, Gabriela, pe care o iubește, dar o consideră
clona rea din fiinta sa. Când presiunea Gabrielei
devine de nesuportat, Mihaela fuge de acasă.
Călătorește în timp și spațiu, ajunge la București,
Londra, în capul lui Dumnezeu, apoi la New York, în
zilele noastre, unde găsește un doctor care o scapă
de colți, apoi un teatru unde își reprezintă piesa
desprinsă din cartea ei.
Pornită pe urmele Mihaelei prin intermediul unei
oglinzi magice, Gabriela îi joacă tot felul de feste
vampirice. Viața Mihaelei este diferită căci, umanizată
fiind, ea își manifestă calitățile umane. 
În primul rând are inspirație, scrie poezie și compune
muzică, începe să cânte, să danseze, să fie veselă,
să iubească. În același timp, Gabriela, deși are în
castelul de acasă toate condițiile de pe lume, plus
un pian neasemuit cumpărat de tatăl ei, nu reușește
să compună nimic. Îi lipsește total inspirația. Atunci,
la îndemnul lui Lucifer, vrea să o ucidă pe Mihaela și
să-i preia genele Inspirației. Lupta dintre Mihaela și
Gabriela devine o luptă între Cruce și Țeapă. În
final, Țeapa Gabrielei o străpunge pe Mihaela, care,
în cădere, reușește să o muște de încheietura mâinii
pe sora ei. Mușcătura umana își face imediat efectul
și Gabriela începe să se umanizeze, capătă inspirație,
compune un cântec ce-i unge inima abia trezită la
viață. 

Cântecul ei antrenează și conștientizează spectatorii
de superioritatea lor ca fiinte umane asemeni lui
Dumnezeu. 
I AM LIKE GOD este poate cel mai frumos cântec
care s-a creat vreodată. Textul e scris pe ecran, iar
spectatorii cântă, aplaudă și dansează cu patimă.   
Oricine înțelege că Inspirația este de partea Omului,
nu a Vampirilor. Evident, și Lucifer are inspirație,
însă inspirația de a face rău. Creația este un apanaj
al Omului, al Binelui.
Această umanizare a fetelor îl mânie pe Vlad, care
la un moment dat spune că dorește să se căsătorească
cu Mihaela, cu propria sa fiica, fiindcă seamănă tot
mai mult cu fosta lui soție și vrea astfel să reînvie în
el spiritul creației, să recapete harul Inspirației. Dar
acum el crede că lupta va fi mult mai grea, căci cele
două fete, coalizându-se, compunând împreună, nu
mai pot fi învinse, au devenit cu adevărat nemuritoare.
Dovadă că ele sparg “oglinda magică” prin care se
urmăreau una pe cealaltă, iar Vlad vedea, mefistofelic,
lumea. Acum nu mai au nevoie de acest suport
înșelător. 
Vlad se identifică în final cu Lucifer, pentru a-și spori
puterea și a distruge acest cuplu al Inspirației.
Intervine însă însuși Dumnezeu în încercarea de a
pune capăt domniei lui Lucifer care, alungat, strigă:
“Ai nevoie de mine, Doamne! Sunt clona ta rea!”
În acest timp, Mihaela și Gabriela cântă inspirate
melodia WICKED CLONE în care se spune că
fiecare din noi avem înlăuntrul nostru o clonă rea,
dar o putem converti, din Umbră în Ființă, din monstru
în creator. Cum? Prin Inspirație. O calitate umană la
îndemâna oricui. Clona Rea din noi să fie o sursă de
inspirație, nu de rău.
Iată Soluția salvatoare pentru o lume vampirizată,
tot mai vampirizată, pentru societatea bolnavă în
care trăim: Vindecarea prin Inspirație, sursă a Poeziei
și a Iubirii. Este lecția nemuririi pe care spectacolul
WICKED CLONE, realizat pe Broadway, la Davenport
Theatre, în inima lui Times Square, de Mihaela și
Gabriela Modorcea, ne-o face accesibilă, reală, o
aduce la nivelul puterii și împlinirii umane. 
În acest spectacol, Romania strălucește în toată
frumusețea, prin istoria și mitologia ei, prin folclor,
prin muzică și port.
Spectatorii americani descoperă pentru prima dată
o realitate necunoscută, rămân uimiți de ideile noi
pe care le află, dovadă că sala de spectacol este
plină până la refuz. Vedete de pe Broadway, care
vin să le vadă pe gemene, spun că nu le vine să
creadă că ele pot să cânte și să danseze perfect,
non-stop, timp de 90 de minute, și să facă asta de
cinci ori pe săptămână! “E vorba de șapte ani de
muncă și de o dublă iubire pentru oameni”, le răspund
Mihaela și Gabriela și le mulțumesc frumos că au
venit să le vadă. 
Și persoane foarte în vârstă vin să se bucure de
talentul și frumusețea fetelor, de sentimentul de rară
fericire pe care îl creează “Wicked Clone”: “Acest
spectacol mi-a mai dat zece ani de viață”, spunea
un bătrân evreu de 90 de ani care s-a urcat pe
scenă și a dansat alături de Mihaela și Gabriela, în
aplauzele soției sale de aceeași vârstă.  

Doamna Ileana Văduva, violonistă și psihoterapeut
din New Jersey, a venit să vadă „Clona Rea” pentru
că a auzit că Mihaela și Gabriela sunt românce. 
“Mihaela și Gabriela au făcut pentru România mai
mult decât toată politica românească în douăzeci de
ani”, ne-a declarat Domnia Sa. Și a mai spus: “Fetele
acestea m-au făcut fericită!”
Pe Broadway iubirea pentru musical, pentru teatru,
este enormă! Iar Davenport Theatre are un vad bun,
căci este un teatru vechi, înființat în 1924. Este un
teatru de categoria Off-Broadway. Până acum nimeni,
nici un artist din România, nu a atins o asemenea
performanță. Reclama care se face acestui show
este pe măsură: în marile publicații de teatru se
poate vedea logo-ul spectacolului, imaginea etalon,
ca și pe tricourile spectatorilor, iar succesul este
marcat prin afișele spectacolului din stațiile de metrou.
The subway/metroul reprezintă aici una dintre cele
mai mari și populare surse de reclamă fiindcă este
mijlocul principal de transport; zilnic merg cu el peste
5 milioane de oameni. 
Spectacolul WICKED CLONE, realizat și produs de
cele două artiste gemene cu sânge albastru
transilvănean, este o parabolă cu deschidere umanistă,
valabilă pentru toate religiile și toți oamenii, iar
viziunea lui face parte din Civitas Innocentiae. Este
o perfectă aplicație a marii utopii Armaghedon revelat,
căci lupta dintre forțele răului si forțele binelui se
termină cu victoria Binelui care poate fi instaurat prin
puterea omului de a crea. 
Ca în mitul lui Ianus, omul are o față bună și alta
rea. Ideea este că oamenii au șansa să se schimbe,
căci “clonele rele nu-i lasă niciodată singuri, sunt
forța lor duală care-i provoacă să scrie, să compună”.
Prin substanța și forma lui, de inspirație profund
românească, istorică, mitică și folclorică, prin vers,
cânt și port, dar asimilând perfect și ritmuri specifice
altor culturi, spectacolul WICKED CLONE marchează
o nouă eră în istoria Broadway-ului -  impunerea
genului “cinema musical”, făcând ca muzicalul
tradițional să ni se pară o operă de muzeu. Iar
Inspirația fetelor este divină, ele vor dărui lumii noi și
noi opere în care aducerile-aminte despre Shake-
speare, Dante, Goethe sau Ibsen se vor împleti în
cununa folclorului românesc. Așa cum s-au împletit
în întregul lor ciclu artistic pus sub genericul WICKED
CLONE / CLONA REA: romanul bestseller în original,
romanul în traducere românescă, piesa de teatru,
cartea de poezii, CD-ul cu cele 25 de cântece ale
musical-lui, DVD-ul cu soundtrack-ul musical-ului,
synopsis-ul cinematografic, ciclu lansat de Barnes &
Noble, celebrul lanț american de librării. 
E timpul ca show-ul de tip Broadway să renască.
Cum? Să renunțe la practica remake-ului și să
monteze curajos piese originale. 
Cu WICKED CLONE începe spectacolul viitorului, 
o nouă vârstă a nemuririi în expresie artistică. Se
impune totodată și un nou gen artistic – musical-ul
cinematografic – în care teatrul și filmul se împletesc
organic în scopul creării unei imagini ample, profunde
și impresionante a Lumii salvate prin cultivarea
Inspirației. 

Grid Modorcea, Dr. în arte
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A venit Primăvara

Pregătim friptura

Să înveţi şi tu a închestri ouăle

La Paşti
george Coşbuc

Prin pomi e ciripit şi cânt,
Văzduhu-i plin de-un roşu soare
Şi sălciile-n albă floare-
E pace-n cer şi pe pământ.
Răsuflul cald al primăverii
Adus-a zilele-nvierii.

Şi cât e de frumos în sat!
Creştinii vin tăcuţi în vale
Şi doi de se-ntâlnesc în cale
Îşi zic: Hristos a înviat!
Şi râde-atâta sărbătoare
Din chipul lor cel ars de soare.

Pe deal se suie-ncetişor
Nevaste tinere şi fete,
Bătrâni cu iarna vieţii-n plete;
Şi-ncet, în urma tuturor,
Vezi şovăind câte-o bătrână
Cu micul ei nepot de mână.
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Cu bunătăţile
Paştelui
la sfinţit

De toate
pentru Paşte

Hristos
a Înviat
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Reţete Tradiţionale
de Paşti

•   •   •

Drob de miel cu caşcaval
La compozitia Drobului de miel copt in clatite cu crusta
de cascaval(click pe titlu si va duce la reteta)  am  adaugat
cascaval taiat cubulete mai maricele, ca sa ies din tiparele
clasicului drob  si le-am pus in forme mici de guguluf
pentru a fi mai usor de servit.

Ingrediente Drob de miel cu cascaval :
organele de la 1 miel (inima, ficat,splina,rinichi,plaman)

4 legaturi ceapa verde
2 legaturi usturoi verde
5 oua fierte
2 oua crude
2 legaturi patrunjel verde
500 g Cascaval Sofia
1 lingura untura
sare,piper dupa gust
piper boabe
6 catei usturoi
1 foaie de dafin

Preparare Drob de miel cu cascaval:
Organele se pun la fiert in apa rece impreuna cu 1
lingura piper boabe,1 foaie de dafin si cateii de
usturoi.Fierbem si cele 5 oua.
Lasam organele de miel sa fiarba circa 40 minute de
cand apa da in clocot. Dupa cele 40 minute scoatem or-
ganele si le lasam la racorit dupa care le taiem cubulete
cu cutitul. Ceapa verde si usturoiul verde se taie rondele.
Incingem untura si calim ceapa si usturoiul pret de 1-2
minute, dupa care adaugam organele taiate cubulete.
Lasam la calit circa 10 minute amestecand pana aromele
se intrepatrund apoi le luam de pe foc. Compozitia se
pune intr-un vas si adaugam ouale fierte, taiate cubulete,
de asemeni adaugam si ouale crude, patrunjelul verde
tocat si cascavalul Sofia taiat cubulete mai mari, dupa
care condimentam dupa gust cu sare si piper. Compozitia
am asezat-o in forme de guguluf pe care le-am pus la
copt in cuptorul preincalzit pentru 15 minute.
Le-am scos le-am lasat sa raceasca apoi in mijlocul
fiecarui guguluf de drob am pus cateva fire de ceapa
verde taiate si trase printr-un inel de ardei iute. Am
asezat gugulufii de drob pe platou si am stat cuminte
pana au venit oaspetii sa ii servesc.

Drob de Ciuperci

Ingrediente Drob de Ciuperci :
600 g ciuperci champignon
2 legaturi ceapa verde 1 legatura usturoi verde
1 legatura patrunjel verde
8 oua fierte 3 oua crude
150 g cascaval
sare, piper dupa gust ulei
1 pachet aluat foetaj de 280-300 g
1 ou pentru uns aluatul
forma chec/cozonac 27x13cm

Preparare Drob de Ciuperci :
Ciupercile se spala si se lasa la scurs dupa care se taie
cubulete mai mari(nu am curatat ciupercile, le-am spalat
in mai multe ape). Ceapa verde si usturoiul se taie
rondele. Patrunjelul verde se taie marunt, iar cascavalul
se da pe razatoarea mare. Fierbem cele 8 oua si taiem 3
dintre ele apoi cubulete. Restul de 5 oua fierte si curatate
le vom pune intregi in drob dupa cum am aratat mai jos.
Ciupercile taiate se calesc pe 2-3 linguri ulei, se condi-
menteaza cu putina sare si se lasa pe foc pana scade
toata apa pe care o lasa. O punem intr-un vas si le lasam
la racit. Ceapa si usturoiul taiat rondele se calesc si ele
in putin ulei dupa care le adaugam la ciuperci. Adaugam
cascavalul ras, ouale fierte si taiate, patunjelul verde,
ouale crude si condimentam cu sare si piper dupa gust.
In forma de chec unsa cu putin unt punem foaia de foetaj
(foetajul daca e inghetat il lasam la decongelat in frigider)
peste care punem o parte din umplutura si pe mijloc
punem 5 oua fierte si curatate. Acoperim ouale fierte cu
restul de compozitie, tragem aluatul de foetaj peste com-
pozitie, ungem cu ou deasupra si punem forma in cuptorul
preincalzit pentru circa 30-40 minute pana foetajul este
frumos rumenit(aproximativ la 180 grade celsius).

Pască cu brânză dulce

Pasca cu branza dulce-Ingrediente
300 gr aluat de cozonac
600 gr branza vaci proaspata
3 galbenusuri 3 oua intregi
150 gr zahar(sau dupa gust)
50 gr stafide aurii
razatura de lamaie si portocala
zahar vanilat sare
un ou pentru uns

Pasca cu branza dulce-Mod de preparare
De regula eu fac pasca o data cu cozonacul asa ca intot-
deauna imi opresc aluat de cozonac cam 300-400 gr de-
pinde si de forma in care fac pasca.
Intindem o foaie rotunda cu o grosime de 1/2 cm si o
asezam in forma (32cm) tapetata cu hartie de copt.
Tot din aluat formam un fitil foarte subtire (cam de
grosimea degetului mic) pe care il impletim si il asezam
roata in interiorul formei.
Umplutura de branza pentru pasca
Umplutura de branza se pregateste inainte de a aseza
aluatul in forma. Branza se amesteca bine cu celelalte
ingrediente, se aseaza in forma gata pregatita, cu atentie
sa nu treaca peste cununa de aluat.
Dupa ce am asezat branza in tava mai facem inca un fitil
la fel ca cel folosit pe margine si il asezam cu grija
deasupra branzei in forma de cruce.
Lasam pasca la loc caldut cam 10-15 min astfel incat
aluatul sa creasca putin .
Se unge toata pasca cu ou, inclusiv branza  si se da la
cuptorul preincalzit la treapta 3 timp de 25-30 min  poate
si mai mult in functie de cuptorul ce il aveti. Spre sfarsitul
perioadei de coacere de preferat sa acoperiti pasca cu o
hartie de copt ca sa nu se arda cununa de aluat .
Se scoate din tava abia dupa ce s-a racit.

Ciorbă de Miel
Ingrediente Ciorba de Miel:

800 g carne miel (gat, coada, coasta de miel )
4 morcovi, 2 radacini patrunjel,
1 telina de marime mijlocie,
1 legatura de ceapa verde,
500 g smantana,
4 galbenusuri de ou, sare,
frunze tarhon proaspete (sau tarhon uscat 3 lingurite +
2 linguri otet . Tarhonul uscat il punem la inmuiat in 2
linguri de otet pret de 1 ora),
2 maini bune de macris,
2 liguri mari unt pentru calit legumele
1 lamaie, 100 g orez,

Preparare Ciorba de Miel :
Se pun bucatile de miel la fiert in  6 l apa rece cu 1 lingura
mare de sare, la foc mic si intre timp spumam dupa ce a
dat in clocot. Morcovii, patrunjelul, telina (curatate si spalate)
se taie felii si se calesc pe 2 linguri de unt si 1 lingura de
ulei incins.La legumele calite adaugam si ceapa verde
taiata rondele sa se inmoaie putin si ele (circa 2-3 minute).
Cand carnea e mai mult de jumate fiarta adaugam legumele
calite si 100 g orez  lasand sa fiarba mai departe la foc
mic. Amestecam galbenusurile de ou cu smantana intre
timp, tarhonul il maruntim(eu nu am avut tarhon proaspat
si am facut o mica improvizatie ;am pus 3 lingurite de
tarhon uscat la inmuiat in 2 linguri de otet pentru circa 1
ora si am obtinut o aroma cum nici cu tarhonul proaspat
nu am obtinut ….), frunzele de macris le taiem fasii.
Daca carnea,legumele si orezul sunt fierte  adaugam
frunzele de macris, zeama de la o lamaie si lasam sa
fiarba circa 2 minute de cand da din nou in clocot ciorba
.
La galbenusurile amestecate cu smantana adaugam
treptat din supa fierbinte sa aducem maiaua la aceeasi
temperatura cu ciorbica, apoi o turnam in oala (astfel
evitam branzirea smantanei…) ,adaugam si tarhonul
tocat(in cazul meu cele 3 lingurite de tarhon inmuiat in
otet ) lasand sa dea un clocot. Condimentam cu sare
daca mai e nevoie si putem servi.
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Stufat de miel
Ingrediente Stufat de miel :

1 kg carne de miel
3 legaturi ceapa verde, 3 legaturi usturoi verde
1 legatura marar verde, 1 legatura mare patrunjel verde
1 ceapa uscata, 100 ml ulei
sare, piper, 1 lingurita boia

Preparare Stufat de miel :
Ceapa uscata se taie marunt . Ceapa verde si usturoiul
verde se taie rondele si frunzele inclusiv. Carnea se taie
portii potrivite.
Calim ceapa pe 100 ml ulei, adaugam carnea portionata
si condimentam cu sare, piper si boia.
Adaugam acum ceapa si usturoiul verde taiat turnam
peste apa cat sa acopere putin carnea si lasam sa fiarba
circa 30 minute. La final adaugam mararul si patrunjelul
verde lasam sa dea un clocot si tragem deoparte.
Se serveste fierbinte cu paine proaspata, iar dupa va re-
comand sa savurati o Feteasca Neagra sau un Cabernet
Sauvignon.

Friptură de Miel
Friptura de miel nu poate sa lipseasca de la  masa de
Pasti. Friptura de miel a devenit o reteta traditionala ce
se cere a fi preparata an de an. Langa friptura de miel e
nelipsita salata de sfecla rosie cu hren, o combinatie
foarte buna ce v-o recomand cu incredere
Ingrediente – Friptura de miel

jumatate  de miel portionat
5 linguri untura
1 capatana usturoi
slanina afumata (sau kaizer )
750 ml supa de carne pui (putem folosi si supa de
oase , sau supa preparata din cubulete)
500 ml vin demisec
sare, piper, rozmarin, oregano

Preparare -Friptura de miel
Mielul il portionam si cu varful unui cutit facem mici incizii
cat mai dese in bucatile de carne in care vom introduce
cate o bucatica de usturoi si slanina afumata (catelul de
usturoi il taiem in doua sau patru in functie de cat de
mare e ca sa incapa in buzunarasul facut .Slanina o
taiem si pe ea bastonase). Fiind carnita „impanata” condi-
mentam din belsug cu sare si piper .In tava punem 5
linguri untura pe care o uniformizam si asezam bucatile
de carne peste. Presaram cu rozmarin, oregano adaugam
si bucatile de usturoi si slanina ramase si deasupra
turnam 750 ml supa de carne si 500 ml vin demisec.
Acoperim tava si o dam la cuptorul preincalzit . Lasam la
copt circa 30 minute dupa care intoarcem bucatile de
carne si lasam vasul neacoperit. Lasam la cuptor pana
carnea e bine facuta (furculita patrunde usor in carne) si
se rumeneste frumos .

Cozonac fără Frământare
Nu este sarbatoare fara  cozonac facut in casa. Anul
acesta am pregatit Cozonac fara Framantare dupa o
reteta primita de la o cunostinta din Ungaria. Sunt foarte
multumita de acest Cozonac si chiar nu ma asteptam sa
fie atat de bun aluatul mai ales ca nu il framanti deloc. La
clasicele retete framantai o gramada de vreme ca aluatul
sa iasa pufos, moale.

Ingrediente Cozonac fara Framantare:
500 g faina
25 g drojdie proaspata
350 ml lapte
100 g zahar
1/2 lingurita mica sare
4 galbenusuri de ou
50 g unt
3-4 plicuri zahar vanilat
coaja rasa de la o lamaie

Ingrediente umplutura Cozonac fara Framantare :
300 g rahat colorat taiat cubulete
1 cana stafide brune si merisor
rom

Preparare Cozonac fara Framantare :
Intr-un vas punem faina, galbenusurile de ou si coaja rasa
de la lamaie. Incalzim usor laptele la care adaugam zaharul,
sarea, zaharul vanilat, untul si drojdia. Amestecam pana
zaharul si drojdia se dizolva dupa care turnam la faina si
amestecam pana se omogenizeaza si obtinem un aluat
omogen. Acoperim vasul cu un prosop curat si lasam sa
dospeasca 1 ora la loc caldut pana isi dubleaza volumul.
Stafidele si merisoarele se pun lam inmuiat in Rom pe
perioada cat aluatul dospeste.
Dupa ce a dospit rasturnam pe suprafata de lucru
presarata cu faina aluatul de cozonac si il impartim in 4
bucati egale. Fiecare bucata se intinde in forma drep-
tunghiulara si presara cu cubulete de rahat si stafide si
merisoare (acestea se scurg bine dupa ce au fost
rehidratate in rom sau esenta de rom). Se ruleaza fiecare
parte si apoi se rasucesc doua cate doua obtinand astfel
2 sucituri de cozonac.
Asezam suciturile in formele de cozonac tapetate cu
hartie de copt si le punem la rece (in frigider) pentru 1
ora sa dospeasca. Se scot in cele din urma de la rece se
ung cu galbenus de ou si se pun in cuptorul preincalzit la
copt pentru circa 35-45 de minute (timpul de coacere
variaza de la un cuptor la altul).

Cozonac cu glazură caramel
Cozonac cu glazura caramel este o varianta a Cozonacului
cu scortisoara si nuca putin mai altfel, tocmai bun de
pregatit de sarbatori.
Pe langa faptul ca arata bine pe masa este si deosebit
de bun. Asa ca va invit sa incercati acest Cozonac cu
glazura caramel.
Ingrediente Cozonac cu glazura caramel :

500 g faina 4 galbenusuri
1 lingurita rasa cu sare 3 linguri zahar
100 ml lapte pentru maia
30 g drojdie +3 linguri zahar
lapte cat mai cere aluatul 50 g unt topit
150 g unt (sau margarina)+6 linguri zahar
300 g nuca

Pentru caramel :
10 linguri zahar

Pentru sirop :
200 ml lapte 5 linguri zahar
2 sticlute esenta rom

Preparare Cozonac cu glazura caramel :
Dizolvam drojdia in laptele caldut in care punem 1 lingura
zahar si 1 lingurita cu sare. Se adauga maiaua la faina,
restul de zahar adica 2 linguri, si 4 galbenusuri. Se
framanta adaugand lapte caldut pana se incorporeaza
tota faina si obtinem un aluat nici prea tare dar nici prea
moale. Se framanta 20 minute dupa care se adauga 50 g
unt topit si se continua framantarea inca 10 minute. Se
lasa aluatul la dospit pentru 60 minute la loc caldut pana
isi dubleaza volumul.
Intre timp pregatim siropul cu care vom insiropa cozonacul.
Punem laptele la fiert impreuna cu zaharul, dam deoparte
si cand e rece adaugam esenta de rom.
150 g unt se spumeaza cu 6 linguri zahar si nuca se
macina.
Cand aluatul a dospit il rasturnam pe suprafata de lucru
presarata cu faina si il intindem la 1 cm grosime. Aluatul
intins se unge cu untul spumat cu zahar si se presara
suprafata cu nuca macinata. Se ruleaza strans pe latura
mai lunga si rulada formata se taie in 7 parti egale lasan-
du-se la dospit pana pregatim caramelul.

Cozonac pufos
Intr-o cratita  punem 10 linguri cu zahar la caramelizat pe
care il intindem apoi si pe marginile cratitei(in cazul in
care coacem cozonacul in cratita respectiva). Am facut
caramelul intr-un vas apoi l-am turnat intr-o forma de ce-
ramica mai adanca si am intins caramelul uniform prin
rotirea formei pentru a acoperi peretii si fundul vasului.
Dupa ce am terminat de intins caramelul, asezam in
vas(cratita), cele 7 rulouri in picioare. Un rulou il punem
in mijloc iar restul le asezam in jurul ruloului central.
Lasam sa dospeasca circa 10 minute in vas timp in care
pornim cuptorul sa fie cald.
asezam vasul cu cozonac in cuptor unde il vom coace
circa 30-40 minute (pana se rumeneste la suprafata
frumos si la proba cu scobitoarea aluatul nu se lipeste de
aceasta), il scoatem si turnam peste el in mod uniform
siropul din lapte pregatit dinainte.
Punem inapoi cozonacul in cuptor si il mai lasam 10
minute.
De acum scoatem cozonacul din cuptor si asa fierbinte il
rasturnam pe un platou rotund.

Sursa * Bucătăresele Vesele
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Obiceiuri şi tradiţii
creştin-ortodoxe

româneşti
de Sfintele Paşti

Sfintele Pasti e cea mai mare sărbătoare crestin-
ortodoxă la români.

E sărbătoarea Invierii Domnului, biruinta binelui
asupra răului.

Postul Pastelui este cel mai lung si mai greu post de
peste an si a fost rânduit de Biserică pentru cuviin-
cioasa pregătire a catehumenilor de odi nioară, care
urmau să primească botezul la Pasti si ca un mijloc
de pre gătire sufletească a credinciosilor pentru în-
tâmpinarea cu vrednicie a Invierii Domnului. Postul
Pastelui se finalizează prin "Săptămâna întunecată"
(când a murit Domnul Iisus Christos), urmând dupăÎ
Înviere ”Săptămâna Luminată”. In această perioadă
nu se fac nunti, botezuri sau petreceri, si se mănâncă
"de dulce" doar în zilele de "Dezlegare la peste" (bis-
erica emite un calendar ortodox cu zilele de
sărbătoare, dezlegări si alte informatii crestin-orto-
doxe).

Spoveditul se face în Săptămâna Mare, adică în ul-
tima săptămână de dinainte de Inviere, când cei care
au tinut post se duc la biserică, ascultă slujba si se
spovedesc la preot, spunându-si păcatele în tainica
destăinuire (preotul nu are voie să spună nimănui sub
niciun motiv spovedania crestinului) de peste an, pen-
tru a fi iertat.

Împărtăsitul se face după ce crestinul s-a spovedit.
Preotul dă putin vin si putină anafură crestinilor,
reprezentând sângele si corpul Domnului.
În săptămâna întunecată nu se consumă otet si nici
urzici.

Vopsitul ouălor: ouăle se vopsesc în vopsea rosie
în joia din ultima săptămână a postului, săptămâna
întunecată. Se vopsesc în această zi, deoarece Iisus
a fost răstignit joi, iar vopseaua rosie reprezintă sân-
gele vărsat de el. Ouăle se ung cu ulei si se asează
în cos. După inviere, românii ciocnesc ouă, spunând
"Christos a inviat" si celălalt răspunde:"Adevărat
a înviat". Cine rămâne cu oul întreg, ia oul celuilalt.

Oua rosii de Pasti - incondeiate in stil romanesc tra-
ditional

Cozonacul e făcut de către gospodine si face parte
din bunătătile ce trebuie să fie pe masa de Sfintele
Pasti.

Pasca este specifică acestor sărbători. De obicei,
gospodinele o pregătesc în căminul lor şi are formă
rotundă. 
Pasca trebuie să fie împodobită la mijloc cu o cruce,
iar pe margine cu o împletitură din aluat. Cand bagă
pasca la cuptor, femeile spun:

Cruce-n casă,
Cruce-n piatră,
Dumnezeu cu noi la masă,
Maica Precista pe fereastră.
Deniile din Săptămâna Mare se săvârsesc în biserici
începând cu seara Floriilor, deci din duminica a
sasea a postului, până vineri seara, când se cântă si
Prohodul Domnului. Deniile sunt slujbe care se tin
după orele 18-19. Vinerea Mare este ziua de doliu
a crestinătătii: atunci a fost răstignit Mântuitorul, si
se oficiază Denia Prohodului.In această zi se scoate
epitaful din biserică si se bagă înapoi reprezetând în-
toarcerea lui Iisus în mormânt.

Joia Mare se mai numeste Joi Mari, Joia Patimilor,
Joia Neagră. Joia Mare este cunoscută mai ales, în
cultura populară actuală, ca ziua în care se înrosesc
ouăle.
Prin sudul tării, fetele fac cate 12 noduri unei ate,
punându-si la fiecare câte o dorintă si dezlegându-le
când dorinta s-a împlinit. În Oltenia si acum se fac, în
zori, în curti si /sau la morminte focuri pentru morti din
boz sau nuiele; se spune că ele închipuiesc focul pe
care l-au făcut slujitorii lui Caiafa în curtea arhierească
ca să se încălzească la el. În unele locuri (Zona Clu-
jului), de Joia Mare se strigă peste sat.

Vinerea din Săptămâna Mare este numită Vinerea
Patimilor, Vinerea Neagră, Vinerea Seacă sau
Vinerea Mare. Conform traditiei crestine, este, ziua în
care Iisus a fost răstignit si a murit pe cruce pentru
răscumpărarea neamului omenesc de sub jugul
pactului strămosesc. Din această cauză, Vinerea
Mare este zi de post negru.

Săptămâna luminată precede noptii de Inviere si se
consideră că e săptămâna în care Domnul încă mai
e printre oameni, nu s-a ridicat la Cer. În săptămâna
luminată, preotii poartă haine preotesti albe si cu fir
auriu/argintiu ca semn de bucurie al invierii Domnului.
Oamenii se saluta cu "Hristos a înviat", celălalt
răspunzând "Adevarat a înviat".

După traditie, în familiile crestine se mănâncă în
zilele de Pasti carne de miel. Mielul îl simbolizează
pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care s-a jertfit pen-
tru păcatele lumii si a murit pe Cruce ca un miel nevi-
novat.

În Noaptea de Înviere crestinii merg la biserică să
ia "lumină": preotul va aprinde o lumânare si va da
această lumină la fiecare crestin venit. Cu lumânarea
aprinsă de la Înviere, ne întoarcem acasă după slujba
de la miezul nopţii, pentru a aduce lumina si în casele
noastre. Lumânarea de Inviere este simbolul Invierii,
al biruintei vietii asupra mortii si al luminii lui Hristos
asupra întunericului păcatului.

În mai multe zone ale tării există obiceiul ca a doua zi
de Pasti, tinerii să stropească fetele, iar acestea la
rândul lor să le dea băietilor de băut si să le ofere
daruri. Se zice ca fetei care nu a fost udată nu o să-i
meargă bine tot anul. În trecut, stropitul se făcea cu
apă de fântână; astăzi este obiceiul ca fetele să fie
udate cu apă de colonie. 

**    **    **

Învierea
de Mihai Eminescu

Prin ziduri înnegrite, prin izul umezelii,
Al mortii rece spirit se strecura-n tăcere;
Un singur glas îngână cuvintele de miere,
Închise în tratajul străvechii evanghelii.

O muzică adâncă si plină de blândete
Pătrunde tânguioasă puternicile bolti:
"Pieirea, Doamne sfinte, căzu în orice colt,
Inveninând pre însusi izvorul de viete,

Apoi din nou tăcere, cutremur si sfială
Si negrul întuneric se sperie de soapte...
Douăsprezece pasuri răsună... miez de noapte...
Deodată-n negre ziduri lumina dă năvală.

Un clocot lung de glasuri vui de bucurie...
Colo-n altar se uită si preoti si popor,
Cum din mormânt răsare Christos învingător,
Iar inimile toate s-unesc în armonie:

"Cântari si laude-năltăm
Noi, Tie unuia,
Primindu-l cu psalme si ramuri,
Plecati-vă, neamuri,
Cântând Aleluia!

Christos au înviat din morti,
Cu cetele sfinte,
Cu moartea pre moarte călcând-o,

Lunina ducând-o
Celor din morminte!"
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Obiceiuri și tradiții de Paște
înTransilvania

Sărbătoarea Învierii
Paștele este cea mai importantă sărbătoarea creștină
prin Învierea lui Iisus Hristos. De-alungul timpului însă
iepurașul de paște, ouăle roșii și drobul au devenit repre-
sentative pentru masa de paște a fiecărui român. Indiferent
de zona in care alegi sa petreci sarbatoarea Pastelui, fie
in satele trasilvanene, fie in Bucovina este un fapt recunosc
ca pentru acesta sfanta sarbatoare este la rang inalt
printre români.
Sărbătoarea Paștelui își are obiceiurile și tradițiile specifice
în funcție de zonele țării în care tradiția paștelui este
respectată conform datinilor.
În ținutul transilvănean datorită confluențelor orientale și
occidentale pe care le are această zonă de țară, Paștele
a adoptat de-a lungul timpului tradiții specifice atât de la
sași, de la maghiari, cât și de la români.
Se spune că pregătindu-se de sărbătoarea Paștelui în
Miercurea, Joia și în Vinerea Mare, femeile pregătesc
pasca, mielul și ouăle, a căror încondeiere se distinge în
Transilvania printr-o varietate mare de modele și culori.
Toate acestea reprezintă elementele purtătoare ale
simbolului sacrificiului pascal și al Învierii.
În alte zone din Transilvania, în ziua de sâmbătă, băieții
împodobesc brazii cu panglici colorate, iar la lăsarea în-
tunericului, tinerii se strecoară în curțile fetelor de măritat
și le agață brazii la poartă.
La fetele frumoase din sat vin zeci de băieți care pun
crenguțe la poartă. Pentru că pândesc toată noaptea la
ferestre, tinerele știu pe cine trebuie să răsplătească la
stropit în prima sau a doua zi de Paște.
Ouăle roșii se ciocnesc la masa de Paști după un anumit
ritual: persoana mai în vârstă (de obicei bărbatul) ciocnește
capul oului de capul oului ținut în mână de un comesean,
în timp ce spune: “Hristos a Înviat !”, la care se răspunde
cu: „Adevărat a Înviat!”
În dimineața primei zile de Paște în unele sate transilvănene
toți membrii se spală pe față cu apa dintr-un vas în care a
fost pus un ou roșu, un ban de argint și o crenguță cu
busuioc. Tot în această zi, în unele zone există credința
că îți va merge bine dacă prima persoană care intra în
casă va fi un bărbat.
De asemenea, se spune că există obiceiul de a se purta
haine noi în semn de respect pentru această aleasă
sărbătoare, dar și pentru că ea semnifică primenirea
trupului și a sufletului, așa cum se primenește întreaga
natură odată cu primăvara.
Masa din prima zi de Paști este un prilej de reunire a
familiei, decurgând după un adevărat ritual. De pe masa
de Paști nu pot lipsi: ouăle roșii, cașul de oaie, salata cu
ceapă verde și ridichi, drobul și friptura de miel, pasca
umplută cu brânză sau smântână și mai nou, cu ciocolată.
În a doua zi de Paște, tinerele fete sunt stropite cu parfum
de către feciorii îmbrăcați în haine tradiționale. 

Acestea, la rândul lor, oferă baieților de băut și câteva
mici daruri. Se spune că acele fete vor avea noroc tot
anul, iar bărbații care uită de acest obicei, vor fi urmăriți
de ghinion.

Poezii despre
“Sărbătoarea Paștelui”

Vine iepurașul!
Iepurică, iepurel
Stă tot anul cumințel.
Ca și Moșul cel mai bun
Ce apare de Crăciun.
Vine doar în primăvară
În grădină, de cu seară.
Căci, vezi bine, el cunoaște
Când e vremea pentru Paște!
Și atunci, de dimineață,
După ce te speli pe față
Știi să cauți în grădină
Pe sub tufe de sulfină
Ouă roșii, bombonele,
Ciocolată, acadele!

Aprind lumânări
de Marin Moscu

Aprind lumânări frumos colorate
Venite din cer peste sate,
Petale de flori purtate cu sârg
În palme buchet mi se strâng,
Ochi calzi la copii Paștele-aduce
De la Domnul Iisus de pe Cruce.
Aprind lumânări și iată mă rog
Cu glasul pătruns de lumină și foc
Și-n inima mea simt îngerul meu
Ce-aduce din jertfă întregul ecou, –
Miros de tămâie și nafură sfântă,
Când sufletu-mi tace, natura cuvântă!

De Paști
Uite colo, pe imaș,
Apăru’ un iepuraș,
Îmbrăcat în haină nouă
Și în brațe-un coș cu ouă.
Am plecat apoi cu toții
Cu bunicii și nepoții,
Lui Hristos să ne rugăm
Și apoi să ne-nchinăm.
A venit ziua de Paști
Cu ouă și cozonaci
Și cu un miel la grătar,
Să petrecem la hotar.

De Paști
Toți copiii se îmbracă
Cu ce au ei mai frumos
Și părinților le cântă
Învierea lui Hristos.
Și la masă ciocnesc veseli
Toți copiii cei cuminți
Ouă roșii și pestrițe
Cu iubiții lor părinți.
Toți copiii sunt mai darnici,
Că ei știu că lui Hristos
Îi sunt dragi numai copiii
Cei cu sufletul milos.

De Paști
de Tudor Arghezi

La toate lucarnele și balcoanele
Au scos din cer îngerii icoanele
Și-au aprins pe scări
Candele și lumânări.
Orașele de sus, în sărbătoare,
Au întins velnițe și covoare,
Și ard în potire
Mireasma subțire.
Și din toate ferestrele odată,
Mii și sute de mii,
Heruvimii fac cu mâna bucălată
La somnoroșii copii.

Dorința
de Neagu Cristina

Dragă iepuraș
Mic și drăgălaș,
Eu te rog frumos
Să nu fii fricos
Și să îmi aduci
Multe ouă dulci.
Să le lași în iarbă,
Să le iau în grabă
Și dacă mai poți
Adu-mi două cărți.
Cărți de poezii
Scrise de copii.
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MEDICINA BĂBEASCĂ
Lelea Safta - confirmată de medici !

1. Scăpaţi de durerea de dinţi fără să deschideţi
gura! 
Este de ajuns să frecaţi o bucăţică de gheaţă între
degetul mare şi arătător. Terminaţiile nervoase care
se află în zonă în formă de "V" a mâinii stimulează
o regiune din creier care blochează recepţionarea
semnalelor de durere provenite de la faţă şi de la
mâini. Un studiu canadian arată că puteţi încerca
metoda si fără gheaţă, însă ar avea o eficienţă cu
50% mai scăzută.

2. Dacă vă râcâie pe gât, scărpinaţi-vă în ureche! 
Cum nu puteţi să vă scărpinaţi direct în gât, încercaţi
să rezolvaţi problema altfel. 
Prin ureche. 
Medicii ORL-işti explică: atunci când sunt stimulaţi
nervii care se află în ureche, se creează un act
reflex în gât, care provoacă un spasm al muşchiului. 
Acest spasm face ca gâdilatura să dispară.

3. Contra fricii de injecţii. 
Cercetatorii germani au descoperit că dacă tuşiţi în
timpul unei injecţii nu vă mai doare atât de tare
înţepătura. 
De ce ? 
Pentru că acest truc produce o creştere bruscă şi
temporară a tensiunii în piept şi în canalul spinal,
inhibând structurile care conduc durerea la cordul
spinal.

4. Cum să stingeţi arsurile la stomac.
Dormiţi pe partea stângă, vă sfătuiesc medicii gas-
troenterologi. Explicaţia este simplă: când dormiţi
pe dreapta, stomacul se află mai sus decât esofagul,
permiţând mâncării şi acidului să alunece spre gât.
Când staţi întinşi pe stânga, stomacul este mai jos
decat esofagul şi gravitaţia lucrează în favoarea
dumneavoastră.

5. Cum să nu vă mai curgă sânge din nas.
Puneţi o bucăţică de bumbac pe gingia de sus, sub
vârful buzei, şi apăsaţi cu putere pe bucata de ma-
terial. 
"Sângele provine în special din partea anterioară a
septului. Apăsând aici, veţi opri sângerarea",
apreciază medicii.

6. Cum să scăpaţi de ameţeală.
Aţi băut câteva pahare şi v-aţi ameţit ? 
Ţineţi-vă cu mâna de ceva  stabil. 
Mecanismul responsabil cu echilibrul se află în
urechea internă şi pluteşte într-un fluid care are
aceeaşi densitate ca şi sângele. 
Cum alcoolul diluează sângele, se modifică şi struc-
tura lichidului, fapt care afectează echilibrul. Aşadar,
creierul este dezorientat şi are nevoie de o confirmare,
care, în cazul de faţă, este dată de simţul tactil. În
felul acesta, punând mâna pe un obiect stabil, vă
veţi recăpăta echilibrul.

7. Cum să ţineti inima în frâu. Nu o lăsaţi să o ia la
galop! 
Dacă simţiţi că aveti palpitaţii şi nu  vă stiţi suferind
de inimă, puteţi încerca să apăsaţi uşor carotida
imediat sub mandibulă. Veţi stimula nervul vag şi
puteţi scădea frecvenţa bătăilor.

8. Preveniţi miopia!
Miopia are rareori o cauză  genetica, susţin oftal-
mologii. De obicei, poate avea drept  cauză prea
mult timp petrecut în fata computerului.
Aşadar, ca să nu aveţi probleme, ar fi bine ca de
câteva ori pe zi să închideţi ochii, încordaţi muşchii,
inspiraţi adânc şi, după câteva secunde, expiraţi şi
destindeţi-vă. Întinzându-vă şi relaxându-vă bicepşii
şi glutealii puteţi păcăli muşchii involuntari, precum
şi pe cei ai ochilor, să se relaxeze.

9. Învăţaţi să vă folosiţi urechile!
Dacă staţi de vorbă cu cineva la o petrecre, unde
este foarte mult zgomot, este bine să-l ascultati cu
urechea dreaptă. 
De ce nu cu  stânga ?  
Cercetatorii americani sunt de parere că dreapta
vă ajută să descifraţi mai rapid un discurs.
Dacă veţi încerca să vă daţi seama ce melodie se
aude într-o cameră îndepărtată, folosiţi-o pe stânga.
Este mai bună când vine vorba să capteze tonurile
muzicale. 

10. Cum sa nu obosiţi repede când alergaţi.
Dacă sunteţi asemenea majorităţii oamenilor, când
alergaţi, obişnuiţi să  expiraţi atunci când puneţi în
pământ piciorul drept. În felul acesta nu faceţi decât
să exercitaţi presiune asupra ficatului (care se afla
în partea dreaptă), care, apoi, începe să vă înţepe. 
Cum să scăpaţi de aceasta neplacută senzaţie ?
Simplu.
Expiraţi atunci când puneţi în pământ piciorul stâng. 

11. Cu un ac puteţi salva viaţa aproapelui în caz
de atac cerebral.
Indiferent unde se află victima, nu o mutaţi din loc. 
Dacă persoana este mişcată, venele capilare se
rup mai repede. 
Dacă aveţi o seringă, e şi mai bine. 
Dacă nu, utilizaţi un ac de cusut sau cu gămalie.
Incălziţi vârful acului pentru a-l steriliza şi apoi
înţepaţi fiecare deget de la ăinile pacientului.
Puteţi înţepa la cca. 1 mm de unghie. Înţepaţi atât
cât să înceapă să iasă sânge. 
Dacă sângele nu iese, apăsaţi în jurul înţepăturii.
Când toate degetele sângerează, aşteptaţi câteva
minute apoi frecţionaţi lobii urechilor până devin
roşii. Înţepaţi fiecare lob până începe să sângereze. 
După câteva minute persoana îşi va recăpata
cunoştinţa. 
Aşteptaţi până revine la stadiul normal şi atunci îl
puteţi transporta la spital. 
Daca îl duceţi în grabă la spital  transportul ar
putea cauza ruperea iremediabilă a vaselor capilare
din creier. 

12. Dimineaţa, când vă sculaţi, frecaţi-vă puternic
mâinile şi lobii urechilor.
Veţi activa rapid întregul organism. 
La care, adăugaţi şi o cană cu apă băută pe
îndelete.  

Zilnic descoperim lucruri pe care alţii le-au descoperit
de mii de ani !

infoleac.ro

Cenuşa  ca  Medicament
Cenușa, un remediu cât se poate de natural, neobişnuit,
cunoscut de puţină lume.
Un remediu cât se poate de natural, dar neobişnuit şi posibil
cunoscut de puţină lume este cenuşa. Încă din cele mai vechi
timpuri, strămoşii noştri foloseau pulberea rezultată din arderea
lemnului, pentru vindecarea sau ameliorarea bolilor, pentru
dezinfectarea apei, ca îngrăşământ şi chiar la fabricarea
săpunului natural.
Întrebuinţată de strămoşii noştri.Cenuşa de lemn, coceni de po-
rumb, paie de cereale sau frunze uscate are un înalt conţinut
de potasiu, calciu, magneziu, zinc şi alte minerale esenţiale.
Din păcate, în zilele noastre nu prea mai este folosită ca
remediu. Dar dacă vă întrebaţi bunicii de la ţară, sigur aceştia
vă vor confirma faptul că atunci când erau tineri şi nu îşi
permiteau tratamente medicamentoase foloseau cenuşa. Pentru
a beneficia de efectele tămăduitoare ale ei şi pe timp de vară,
obişnuiau să o păstreze în oale din lut, acoperite şi ţinute în
beci, la rece.
Cea de mesteacăn opreşte căderea părului
Prin arderea lemnului de tei sau de mesteacăn se obţine o
pulbere nontoxică, bună de mestecat, care ajută la îmbunătăţirea
digestiei, a activităţii cerebrale, la prevenirea insolaţiei şi a
infarctului pe timp de arşiţă. În caz de arsuri, presăraţi cenuşa
direct pe rană, pansaţi şi lăsaţi-o să acţioneze timp de două ore
şi veţi vedea că durerea se atenuează, iar rana este aproape
vindecată. Cea mai cunoscută şi eficientă întrebuinţare a cenuşii
vegetale este ca leac pentru căderea părului. Pentru aceasta
culegeţi ramuri tinere de mesteacăn şi puneţi-le pe foc. Din
coaja subţire, prin ardere, se va obţine o soluţie cu care se va
unge scalpul. De asemenea, părul strălucitor şi sănătos, fără
mătreaţă, se menţine astfel dacă la clătire adăugaţi în apă
cenuşă din sobă.
Hipertensiunea, atenuată cu pulbere de stejar ars
Conform medicinei populare, cenuşa de stejar este un ajutor
ieftin şi bun pentru tratarea hipertensiunii. Adăugaţi într-un litru
de apă clocotită patru linguri cu pulbere şi lăsaţi-le să se
decanteze o zi şi o noapte. Apoi, se strecoară prin tifon şi se
beau câte trei linguri, de trei ori pe zi, cu 30 de minute înainte
de masă, timp de două săptămâni. După o pauză de cinci zile,
repetaţi tratamentul.Şi prostatita (inflamaţia prostatei) se poate
trata dacă infuzaţi o linguriţă cu pulbere fină de cenuşă de tei în
200 ml de apă clocotită, pentru câteva minute. Beţi amestecul o
dată pe zi, timp de şapte zile.Pentru tratarea hepatitei se face o
mixtură din mai multe feluri de cenuşă. Începeţi prin arderea
câtorva sâmburi de măsline, de struguri şi seminţe de cânepă.
Măcinaţi apoi rădăcini de ştevie şi rostopască şi încălziţi-le într-
un vas de tuci, până se carbonizează. La final, luaţi crengi de
viţă-de-vie uscate de un an şi ardeţi-le la foc înăbuşit. Toate
pulberile obţinute se amestecă în proporţii egale. Pentru tratament
luaţi câte o lingură rasă, între mese, la trei zile. Dacă nu
suportaţi gustul şi vă provoacă greaţă, ar fi indicat să adăugaţi
o linguriţă cu miere.
În gingivită sunt bune resturile de viţă-de-vie
Cenuşa amestecată cu vin e indicată pentru clătirea gurii dacă
suferiţi de afecţiuni gingivale sau sângerări. Iată cum se prepară:
primăvara, când se taie viţa-de-vie, adunaţi crengile, uscaţi-le
la soare şi ardeţi-le pe o tablă, pentru a obţine pulbere. Aveţi
grijă să nu ardeţi alte lemne cu viţa-de-vie şi nici să nu amestecaţi
altă cenuşă! Peste un litru de vin turnaţi zece grame de arsură,
amestecaţi bine şi puneţi-o într-o sticlă care să se închidă bine.
Cu această soluţie spălaţi-vă pe dinţi şi clătiţi-vă cavitatea
bucală în mod regulat, înainte de culcare şi după mese, în loc
de pasta din comerţ.Utilizată la scăldat, calmează neplăcerile
reumaticePentru uz extern se recomandă băile cu leşie, care
sunt extraordinar de bune pentru prevenirea şi tratarea diverselor
boli. În caz de ulcer varicos, cu răni puternice şi dureroase, se
foloseşte cenuşa obţinută din lemn de tei sau de mesteacăn.
Cerneţi o jumătate de kilogram de pulbere şi turnaţi peste ea
cinci litri de apă clocotită, apoi strecuraţi amestecul foarte bine,
astfel încât să rămână doar lichid, fără suspensii solide. Puneţi
soluţia într-o găleată şi introduceţi piciorul vătămat o jumătate
de oră. Pentru această afecţiune se mai pot ţine pe zona cu
probleme comprese cu cenuşă timp de două ore.Dacă aveţi
dureri reumatice amestecaţi într-o oală mare părţi egale de apă
şi cenuşă de mesteacăn, puneţi-o pe foc mic circa 10-15 minute
şi lăsaţi să infuzeze 24 de ore. După ce lichidul s-a limpezit luaţi
un litru de infuzie şi turnaţi-l într-o cadă cu apă călduţă, în care
veţi sta 10-15 minute.Şi crampele, durerile de picioare sau
dereglările de circulaţie sangvină se pot trata cu pulbere de
stejar sau mesteacăn ars. Pentru a prepara soluţia aveţi nevoie
de o găleată cu şapte litri de apă caldă, peste care veţi adăuga
100 de grame de sare şi 200 de grame de cenuşă. Introduceţi
picioarele în găleată şi ţineţi-le astfel timp de 15-20 de minute.
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CUVINTE ÎNCRUCIŞATE

FACE TOŢI BANII de:    Nicolae Oana      
           

          
       

         
   

      
      
   

    
     
      

     
     

   

     
     

     
     

      
     

      
    

     
      

    
     

  

         

    
     
      

    
   

    
     
       
    

    
      

     
        

      
    

    
       

   

    
    

      
    

  

    
       
      
  

     
      

      
     
 

     
 

         
           
   

    
    

    
      

       
      

      
    

    
      

       

       
     

      
     

      
      

        
      

   

     
      
     

    
       

     

       
     

     
      

      
        
 

     
      
      
       

  

     
     

     
     

     
     
       

       
     

       

     
      
      

         
       

      

     
    

    
     

     
      

       
    

       
      

    
      

      
     

ORIZONTAL:
1) A lua ce crezi ca ti-e pus deoparte –

1/2 la propriu si total la figurat, rasu-
flat. 

2) Minte nasul ardelean!! – Pici in patru
labe. 

3) Manual de reparatii – Sare capra. 
4) De sezut pe spate – Rezulta din

doua table suprapuse. 
5) Injosit... in trend – Moneda statelor

unite la Bruxelles. 
6) Dirijeaza capital. 
7) Moneda de un sfert de taler – Tratat

ca secret. 
8) Peste care curenteaza – Barna din

ochi! 
9) A se isca... in urma betivilor! – Aflata

in pronuntare. 
10) Timbre in discutie – Solutia con-

structiva a iesirii definitive... din criza. 
11) Creme de fata – Acoperamant de

exceptie.

VERTICAL:
1) Abonament permanent per familie –

Stau in fata bombelor. 
2) Pe calea cea buna – Evolueaza cu

usurinta in societate. 
3) Tinute de scoala – Tehnici de regu-

lat. 
4) Para... din spectrul cromatic – Cel

din City! 
5) Ce-i devreme trecuta?!! – Obligat la

reactie. 
6) Dezvolta depozite ca tendinta a

economiei. 
7) Indicativ de pronuntare – Indicatorul

Down. 
8) Inauntrul subei! – A se baga intr-o

chestie noua. 
9) Intretinuta de Franta – Simplu indi-

vidual. 
10) Exemplu demarcat!! – Luat peste

picior.
11) Servant de tun (financiar) –

Adunarea banilor.

Explorează
viețile tale anterioare

de Maya

Viata pe care o traiesti acum nu este ceva singular.
Sufletul se reincarneaza, asa ca experientele de

déjà vu pot fi evocari ale unor evenimente din vietile
anterioare. Cu totii avem momente cand ne simtim
de parca am mai vazut sau auzit ceva sau pe cineva
inainte. Pare greu de crezut, dar probabil ca am mai
trait experienta respectiva intr-o alta viata!

Desi mintea noastra constienta nu-si aminteste eveni-
mentele din vietile anterioare, corpul fizic, celulele
sale, isi amintesc totul. Acest fenomen, dovedit
stiintific, se poate manifesta in diferite forme.
Unii dintre noi suntem atrasi de o anumita cultura
sau limba, chiar daca n-am mai fost vreodata in
locul respectiv. Poti avea, de exemplu, o afinitate
pentru toate lucrurile japoneze, desi esti roman si n-
ai fost niciodata in Japonia. Poate ca anumite mirosuri
sau gusturi declanseaza amintiri subconstiente din-
tr-o viata anterioara. In viata aceasta traim doar un
set de stimuli senzoriali, dar sinele spiritual launtric
poate simti, gusta, mirosi, si asculta amintiri din alte
vieti.
Esti suma tuturor gandurilor, sentimentelor si actiunilor
din aceasta viata si din fiecare alta viata anterioara ~
Harold Klemp
Daca esti interesat sa afli mai multe despre aceste
experiente din vietile anterioare, cea mai potrivita
cale de investigatie este aceea de a cauta tipare
repetabile. Tine o evidenta scrisa a descoperirilor,
inclusiv a viselor. 

Odata ce stabilesti aceste tipare, citeste carti sau
filme de epoca ce evoca era in care banuiesti ca ai
trait intr-o alta viata. Multi oameni sustin ca „s-au
regasit” in diferite alte perioade din trecut.
Incearca sa faci o reconstituire istorica. Retraieste
epoca Renasterii sau Razboiul Civil, daca esti dornic
de aventura. Comunica cu cei din jur. Multi prieteni
si apropiati descopera cu stupoare ca relatia lor ar
putea sa fi inceput, de fapt, cu multe secole inainte.
Fa schimb de impresii si de idei cu acestia pentru a
vedea cate dintre lucrurile traite de tine coincid cu
cele traite de ei. Daca esti norocos, ai putea afla
chiar imprejurarile exacte ale primei intalniri!

Obiectele pot fi talismane puternice, si pot declansa
cu usurinta senzatia de déjà vu. Muzeele sunt o
modalitate foarte buna de a te intoarce in trecut, si
de a te inconjura de obiecte rare si interesante. Nu
ezita sa vizitezi si siturile istorice din imprejurimi.
Vietile anterioare actioneaza uneori precum niste
magneti – au tendinta de a te atrage intr-o anumita
directie. Cu cat citesti si studiezi mai mult, cu atat
mai mult poti descoperi despre tine si despre altii.
Abordeaza experienta vietilor anterioare cu o minte
deschisa, asa cum se recomanda in orice disciplina
spirituala. Nu fi dezamagit daca nu afli repede detaliile
pe care le cauti. Nu te astepta nici ca in viata
anterioara sa fi fost vreun personaj istoric important.
Nu asta e ideea. Experienta in sine este ceea ce
conteaza.
“A te intoarce in timp cu gandul inseamna a-ti im-
prospata si calibra perspectiva pentru experientele
de maine” ~ Margaret Fairless Barber 
Adevarul este ca fiecare viata este valoroasa si ne
invata ceva!
Exact acesta este scopul ciclului vietii, acela de a
invata, de a creste, de a ne purifica. Cine stie, poate
ca intr-o zi indepartata vom privi inapoi catre viata
noastra de acum si ne vom intreba de ce nu am
invatat mai repede o anumita lectie.
Mai presus de toate, nu considera ca drumul de de-
scoperire a vietilor anterioare este o experienta
solitara. Fiecare suflet este conectat la toate celelalte
suflete, intr-un fel sau altul, in prezent, in trecut, sau
in viitor. Persoanele pe care le intalnim azi din in-
tamplare ar putea deveni prietenii nostri nedespartiti
de maine, sau ar putea fi prietenii nedespartiti de
ieri! Cel mai important, cu totii parcurgem simultan
acelasi drum al cunoasterii!
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CEI MAI BOGAŢI

TOP - Cei mai bogaţi români
Pentru al patrulea an la rând, omul de afaceri Ion Ţiriac se
menţine pe primul loc în topul celor mai bogaţi români, conform
clasamentului realizat de Capital. Fraţii Dedeman deţin locul
doi, iar un nou-venit în club este Zoltan Teszari, patronul
RCS&RDS – DIGI. 

Averea lui Ion Ţiriac, cel mai bogat
român, a crescut cu 7,6% faţă de
nivelul consemnat în ediţia
precedentă, la 1,7-1,8 miliarde de
euro. Acest lucru l-a menţinut pe
Ţiriac şi în acest an în fruntea
podiumului. În 2016, averea lui a
fost de 1,6-1,65 miliarde de euro,
potrivit Capital.  

Pe locul doi se regăsesc Dragoş
şi Adrian Pavăl, fondatorii şi patronii
Dedeman, cu o avere estimată la
1,1-1,2 miliarde de euro. Anul tre-
cut, fraţii Pavăl au avut o avere
de 920-950 milioane de euro. 

Pe locul trei şi nou pe podium
este situat Zoltan Teszari, patronul
RCS&RDS – DIGI, care are o
avere de 550 - 570 milioane de
euro. În 2016, patronul RCS&RDS
avea o avere de 500-520 milioane
de euro. 

Top 10 cei mai bogaţi români este completat de: 

4. Ioan Niculae: 500-600 milioane
de euro (În ediţia anterioară, omul
de afaceri ocupa locul trei, cu o
avere cuprinsă între 600-700 mil-
ioane de euro). 

5. Iulian Dascălu: 480-500 milioane
de euro (Anul trecut, Iulian Dascălu
se afla pe acelaşi loc, cu o avere
de 450-460 milioane euro). 

6. George Becali: 400-500 milioane
de euro (În ediţia din 2016, Becali
avea o avere de 280-300 milioane
de euro şi se afla pe locul 9). 

7. Gruia Stoica (foto jos) şi Vasile
Didilă: 400-420 milioane de euro
(Anul trecut, cei doi antreprenori
ocupau locul 6 cu o avere de 380-
400 mil. euro). 

8. Frank Timiş: 380-400 milioane
de euro (În ediţia precedentă,
omul de afaceri avea o avere de
270-280 milioane euro şi ocupa
locul 11). 

9. Radu Dimofte: 370-400 milioane
de euro (În 2016, se afla pe locul
10 cu o avere de 280-300 milioane
de euro). 

10. Marius şi Emil Cristescu: 340-
350 milioane de euro (Cei doi fraţi
aveau în 2016 o avere de 350-
360 milioane de euro şi ocupau
locul 7).

Top 10: Cei mai bogaţi oameni
din lume

Vă prezentăm lista miliardarilor din 2017. Mulţi dintre ei se
menţin în topul avuţiei de multă vreme. Cine sunt cei mai bogaţi
oameni de pe planetă?

10. Ingvar Kamprad. Este fondatorul
cunoscutului lanţ de magazine IKEA.
Magnatul companiei de retail specializată
în mobilier provine din Suedia şi a
împlinit 90 de ani în luna martie. Averea
sa este estimată la 43,2 miliarde de
dolari.

9. Lawrence Joseph este un om de
afaceri american, co-fondator al Oracle
Corporation. Averea omului de afaceri
care provine din lumea IT este evaluată
în jurul valorii de 43,4 miliarde de dolari.

8. David Koch. Este un om de afaceri
american și un activist politic. Este
inginer chimist. Afacerea pe care o con-
duce, Koch Industries, se spune că
este a doua cea mai mare companie
privată din Statele Unite. S-a născut la
3 mai 1940 și are o avere de aproximativ
48 de miliarde de dolari. Este casatorit

si are trei copii.

7. Charles Koch este, de asemenea,
un om de afaceri american. Este fratele
lui David Koch și este vicepreședinte
executiv al companiei. Charles s-a
născut la 1 noiembrie 1935 și are o
avere netă de 48,6 miliarde dolari.

6. Carlos Slim este un “guru” al afacerilor,
investitor și filantrop. Mexicanul a fost
clasat printre cele mai bogate persoane
din lume şi în perioada 2010-2013. Este
născut la 28 ianuarie 1940. Se spune
că el are o rețea netă de 55,4 miliarde
de dolari.

5. Mark Zuckerberg. Numele său nu
prea mai are nevoie de explicaţii. Cunos-
cutul CEO al Facebook este născut în
1984 şi are o avere estimată la 62,4
miliarde de dolari.

4.Jeff Bezos este CEO (Chief Executive
Officer) al companiei Amazon. Este un
antreprenor și un investitor american în
tehnologie și retail. El este fondatorul
site-ului Amazon, unul dintre cele mai
mari site-uri de cumpărături online din
lume. S-a născut la 12 ianuarie 1964 și
are o avere netă de 73,3 miliarde dolari.
Este căsătorit cu MacKenzie Bezos și

a apărut în filmul intitulat Star Trek Beyond.

3.Warren Buffett se “învârte” în cercurile
celor bogaţi de mult timp. Este considerat
unul dintre cei mai de succes investitori
din lume şi a fost, la un moment dat, pe
locul 2 în topul celor mai bogaţi oameni.
Are o avere estimată la 76,1 miliarde
dolari.

2. Amancio Ortega este fondator și
președinte al grupului care activează
în industria textilă Inditex, compania
cea mai cunoscută pentru brandul său
global Zara. Magnatul spaniol are o
avere evaluată la 75,8 miliarde de dolari.
Este cel mai bogat om din Europa. S-a
născut la 28 martie 1936.how-aman-
cio-ortega-came-from-poverty-to-be-
come-europes-richest-man

1. Bill Gates. Este omul de afaceri care
domină acest top de mulţi ani. Este
fondatorul companiei Microsoft, cea mai
mare firmă de software din lume. S-a
născut la 28 octombrie 1955. Are o
avere de 89,4 miliarde de dolari.



BANCURI
• Nu faptul că bărbaţii se gândesc tot timpul la sex le

supără pe femei, ci faptul că gânditul nu e dovedit
tot timpul de fapte.

• Fiecare bărbat de succes are în spatele lui o fe-
meie. Dacă succesul continuă, mai apar şi altele.

• Bunul simţ este ca deodorantul: persoanele care
au cea mai mare nevoie, nu apelează la el.

• Spuneţi-mi, practicaţi Sporturi Extreme?
Din când în când îmi contrayic nevasta.

• Soţia: “Dragule, fa-mi un compliment!”
Soţul: “Ai un bărbat Extraordinar!”

• Zece români prind, o dată, o zână. Aceasta,
disperată, le  promite că le va îndeplini câte o
dorinţă dacă va fi lăsată liberă. După ce s-au  sfătuit
îndelung, se hotărăsc să accepte. Primul vrea să
fie bogat. 
Zâna îl făcu  bogat. Al doilea la fel, şi tot aşa, până
la al nouălea. Când  a venit rândul ultimului, acesta
se prăpădea de râs.
Printre hohote  reuşeşte să-şi spună dorinţa: să fie
toţi săraci!

• La un bijutier, soția probeaza o bratara masiva din
aur, apoi isi intreaba sotul, daca ii place.
- Nu, draga ! Bratara asta te ingrasa!

• Relaxați-vă fetelor și mergeți la plajă chiar dacă n-
ați slăbit. Oricum nu se uită nimeni la voi. Toți sunt
cu ochii în telefon.

• O tigara dupa fiecare partida de sex !!! 
……..uite asa am reusit sa ma las de fumat…

• Vârsta nu iarta! Am imbatrânit, fratilor. Sunetele pe
care le faceam inainte in timpul sexului, le fac acum
cand ma dau jos din pat…

• Iisus a transformat apa in vin. Noi facem sprit
punând apa in vin. E clar, n-avem niciun Dumne -
zeu.

• Un tip, intrã în magazin şi întreabã vânzătoarea:
- Aveţi chiloţi ?
- Nu.
- Dar de vânzare ?

• Dacia a anunțat ca, începând cu vara acestui an,
la uzina de la Mioveni, va produce mașini nemțești
second hand, deoarece se vând cel mai bine...

• Sunt atit de ghinionist, incit daca as cumpara un
cimitir, n–ar mai muri nimeni!

• La doctor:– D–na, nu–mi place deloc cum aratati!
– Ei, doctore, lasa, nici mata nu esti o frumusete..

• Dacă înjuri şi conduci maşina, înseamnă că eşti
atent la condus.

• O femeie discuta cu o prietenă despre soţul ei:
- I-am spus că nu mai stau cu el şi că bag divorţul,
după care am ieşit afară să mă liniştesc.
- Şi el ce a spus? întreabă curioasă prietena.
- Păi, după câteva minute, am auzit o bubuitură...
- Vai, Dumnezeule, doar nu s-a împuşcat!
- Nu, a deschis o şampanie, mizerabilul...

• - Este adevarat ca femeile trăiesc mai mult decât
bărbatii?
- Nu toate. Numai văduvele.

• Toate problemele lumii sunt cauzate de faptul că
oamenii inteligenti au îndoieli, iar cei prosti, certitu-
dini.

• Psihologul este un tip care-ti ia o gramada de bani
ca sa-ti puna toate intrebarile pe care sotia ti le
pune gratis!

• Dacã  ţi-ai gãsit femeia visurilor tale, ia-ţi adio de la
celelalte vise!

• - Mihăiță, câți ani are tatăl tău? - întreabă
învățătoarea.
- Tata are 6 ani, doamna învățătoare...
- Cum să aibă șase ani???
- Păi, până să mă nasc eu, el nu era tată...

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

ISTORICE ...
• Una din cele mai galante declaraţii de dragoste este

aceea pe care ducele de Villa Mediona a făcut-o
reginei Elisabeta. Aceasta i-a cerut să-i trimită
portretul iubitei lui.
Ducele i-a trimis… ooglindă!

• Socrate a fost întrebat de un prieten:
- Ce să fac, să mă căsătoresc sau nu?
- Ori te căsătoreşti ori rămâi burlac, peste zece ani
tot ai să regreţi!

• În Evul mediu era obiceiul ca atunci când cineva
era dus la spânzurătoare şi funia se rupea, osândi-
tul să fie graţiat, Dumnezeu arătând în acest fel că
era nevinovat.
Mai era, de asemenea, eliberat dacă o femeie se
găsea să-l ia de bărbat. Atunci căsătoria avea loc
chiar sub ştreang, preotul de spovedanie oficiind
unirea celor doi, iar călăul fiindu-le naş. Suveranul
elibera un document de iertare care dura cât dura
şi căsnicia. Dacă cei doi divorţau, cel iertat o vreme
era dus iar la ştreang.
Se înţelege că urâtele locului nu pierdeau nici o
execuţie, în dorinţa de a-şi găsi alesul. Dar şi atunci
se întâmpla să fie respinse.
Se spune că un tâlhar cerut în căsătorie la locul
execuţiei a fost atât de îngrozit de urâţenia celei
care îl ceruse de soţ, încât i-a strigat călăului:
“Atârnă-mă, atârnă-mă iute cumetre!”
Un caz de iertare la ştreang îl reprezintă celebrul
haiduc Iancu Jianu. O doamnă din înalta societate,
Sultana, prietenă cu Ralu Caragea, fata domnitoru-
lui Ioan Gheorghe Caragea, l-a salvat de la execuţie
pe Iancu Jianu cerându-l de bărbat, nunta având
loc chiar sub locul spânzurătorii.

• Cind se ducea la repetitii la “Scala” din Milano,
tenorul italian Enrico Caruso (1873-1921) cumpara
ziare mereu de la acelasi vanzator.   Intr-o
dimineata, insa, cantaretul trecu mai departe fara
sa se opreasca.
– Signore, ati uitat sa cumparati ziarele! – striga
vanzatorul.
– N-am uitat, insa n-am portmoneul la mine.
– Nu-i nimic, signore! O sa-mi platiti maine.
– Si daca mor pana atunci?
– Ei, mare paguba! 

28 ll 28 martie, 2018 Romanian Journal • New York

UMOR

      
      

         
 
          

          
        

       
        

        
         

          
           

      
            

      
         

         
         

      
        

          
        

        
        
        

         
           

          
      

        
        
       

 
      

          
          

        
        
       

          
         

         
         

  

     
        

         
         
         

           
           
            

            
     

          
        

      
        

          
       

      
         

       
       

       
         

        
          

         
         

     
        

        
       

        
          
        

         
          
           
        

     
           

        
          

          
    

          
       

        
   

         
          

         
      
       

         
       

        
        

     
          

        
       

       
        

       
              

          
        

         
        

        
        

         
        

        
       

        
          
          
       

        
          

          
         

          
       

         
        

       
          

       
        

         
         

           
        

         
  

         
         

       
        

       
        

       
       

      
       

         
           

       
      

         
         

       
        

         
       

       
            

        
          
          
      

      



28 martie, 2018 l l 29Romanian Journal • New York

DIVERSE

De ce ar trebui să trăiești 
în orașul în care te-ai născut 

Traducere de Silviu Man după “Why You Should Stay in
Your Hometown”

În ansamblu, pare că ar fi spre binele tuturor ca marea
majoritate a oamenilor să își ducă viața în locul în care
s-au născut. – T.S. Eliot, Contribuții la definirea culturii

Americanii nu au știut vreodată să prețuiască permanența.
Alexis de Tocqueville spunea la un moment dat că
americanul își construiește o casă pentru când va ajunge
la bătrânețe și o vinde înainte să-i ridice acoperișul; își
plantează o livadă și o abandonează fix când pomii îi intră
pe rod; ară câmpul și îi lasă pe alții să-i culeagă recolta.
Conform studiilor demografice, americanii din zilele nosatre
se mută, în medie, o dată la cinci ani. Astăzi, casa este un
popas mai degrabă decât o locuință permanentă.
Printr-un mare noroc, eu am scăpat de acestă furie a
mobilității. Am crescut pe strada pe care familia mea a
locuit vreme de patru generații și într-un oraș care este
“acasă” pentru strămoșii mei încă dinaintea Războiului
Civil. Îmi voi depune jurământul pentu a deveni călugăr
benedictin și voi trăi pentru tot restul vieții în același oraș,
la Mănăstirea Sfintei Maria și Sfântului Ludovic. Când voi
muri, trupul meu va fi îngropat în cimitirul comunității,
chiar lângă zidurile abației. Am moștenit și mă bucur
acum de un dar minunat: permanența. Mai mult decât
atât, am învățat că permanența nu este numai o chestiune
de gust – ceva care să fie apreciat de către cei sedentari
și evitat de către cei neliniștiți – ci o valoare societală
profundă. Ea este apărătoarea familiei, tradiției, înțelepciunii
practice, mediului și culturii. Așadar, voi afirma că disprețul
americanilor cu privire la permanență nu este doar o
idiosincrazie națională. Ea este un defect al caracterului
nostru național.
Primul beneficiu al permanenței este păstrarea familiei.
Ceea ce noi înțelegem astăzi prin familie s-a redus la o
gospodărie compusă din doi părinți și copiii lor (asta în cel
mai bun caz). Dar aceasta este o percepție mutilată.
Familia este mai mare decât atât. Ea include strămoșii,
bunicii, mătușile, unchii, verii, nepoții, nepoatele și copiii
care vor urma, alături de părinți și de copiii lor. Locuirea
permanentă în același loc permite ca o mare parte dintre
membrii familiei să păstreze o viață la comun. Aceasta le
permite să lucreze, să se roage și să-și petreacă timpul
liber împreună. 

De asemenea, permanența păstrează, prin continuitatea
locului și amintirilor prezente, o legătură între strămoși și
posteritate. Pe scurt, permanența ne ferește de a involua în
situația prezentă, în care membrii familiei sunt risipiți în toate
colțurile continentului, în care se recunosc doar vag ca fiind
rude, în care se consideră scutiți de toate datoriile pe care le
au unul față de altul și în care și-au uitat istoria comună.
Dar de ce să ne pese atât de mult de legăturile de familie?
De ce să nu le înlocuim cu noi prietenii culese de pe calea
mobilității americane? Legăturile familiale sunt indispensabile
pentru că, spre deosebire de prietenii, ele nu se aleg. Ele
sunt date prin natură. Aceste legături naturale sunt ceea
ce Edmund Burke numește “sămânța afecțiunii publice”.
Ele ne învață afecțiunea și fidelitatea pentru ceilalți indiferent
dacă avem vreun beneficiu de pe urma lor, și ne învață
obligațiile pe care le datorăm celorlalți indiferent de
consimțământul nostru. Ambele lecții sunt capitale pentru
orice societate puternică și nici una dintre ele nu este
predată de relațiile extra-familiale, care se bazează pe
consimțământ sau contract. Astfel, dacă experiența trăită a
familiei este diminuată, atunci însăși societatea începe să
se clatine. Cum a spus Russell Kirk: “societățile în care
familia a fost slăbită au devenit societăți dezordonate și
servile – lipsite de dragoste și lipsite de siguranță”. Asta în
timp ce societățile în care familia a rămas puternică prezintă
“un nivel înalt de ordine și libertate”. Astfel, întreaga societate
civilă beneficiază de păstrarea permanenței familiale.
Un alt beneficiu adus de către permanență este tradiția.
Tradiția este canalul de transmitere a înțelepciunii. Ea ne
permite să luăm deciziile folosindu-ne de mai multă
cunoaștere decât ar putea oricare dintre noi să cuprindă
în propriul cap și cu mai multă experiență decât am putea
noi să acumulăm într-o viață. Tradiția îi transformă în
oameni bine informați chiar și pe cei mai puțin educați
dintre noi, și în oameni precauți pe cei mai puțin experimentați
dintre noi. Ar fi o nebunie să o abandonăm. În schimb, ar
trebui să luăm aminte la avertismentul lui Edmund Burke,
din “Reflecții asupra Revoluției din Franța”:

Ne temem să îi punem pe oameni să trăiască și să se
descurce doar pe baza stocului lor privat de rațiune,
pentru că bănuim că acest stoc al fiecărui om este mic,
iar indivizii ar face bine să se folosească de capitalul și
de acumulările națiunilor și epocilor.

Dar cum se cultivă tradiția? Prima cerință este aceea de a
experia deopotrivă trecutul și viitorul ca fiind prezente.
T.S. Eliot, în “Tradiție și talent individual”, explică cum
funcționează acest “simț istoric”:

… simțul istoric implică o percepție, nu numai a trecutului
deja trecut, dar și a prezenței sale; simțul istoric îl con-
strânge pe om să scrie nu numai pentru propria sa
generație, ci cu sentimentul că întreaga literatură
europeană de la Homer încoace – inclusiv întreaga
literatură a țării sale – are o existență simultană și
compune o ordine simultană. Acest simț istoric, care
este un simț al eternității, precum și al temporalității,
dar și al eternității și temporalității luate împreună, face
ca un scriitor să fie tradițional.

Ceea ce afirmă Eliot este adevărat nu numai în cazul scri-
itorilor, ci al tuturor oamenilor. Simțul istoric ne face
tradiționali. El face ca înțelepciunea altor generații să
poarte prezentul și astfel să ne ghideze viețile.
Rămânerea în același loc ajută la hrănirea simțului istoric.

Trecutul rămâne prezent în persoana părinților și bunicilor
tăi. El poate fi găsit în casa în care ai crescut și în casa în
care a crescut tatăl tău. Este gravat pe piatra funerară a
neamurilor tale. Respiră prin pictura din biserica unde a
fost botezat bunicul tău. Trecutul rămâne alături de tine în
orașul în care te-ai născut. Prezența acestui trecut îți
permite să îți crești copiii într-o atmosferă, cum spune
Kirk, “de recunoștință difuză – de simpatie pentru speranțele
și realizările strămoșilor [tăi]”. Te ajută să dai mai departe
urmașilor tăi iubirea, credința și cunoașterea pe care le-ai
moștenit de la generațiile de dinaintea ta. Alternativa, ne
avertizează Kirk, este periculoasă. Într-o lume în care
fiecare generație se mută departe de orașul natal, de
strămoșii ei și chiar și de rudele în viață, riscăm să
devenim “ca niște musculițe de o zi, incapabili de a face
legătura între generațiile trecute și cele nenăscute încă,
lipsiți de memorie și de speranțe înalte”. Îndepărtați de
casă, de familie și de istorie, riscăm să ajungem să “trăim
doar pentru noi, ignorând datoria pe care o avem față de
trecut și responsabilitatea pe care o avem față de viitor”.
Un alt beneficiu – strâns legat de tradiție – este conservarea.
Pentru ca americanii să-și apere pământul și moștenirea
arhitecturală, ei trebuie să fie mai mult decât niște simpli
proprietari. Ei trebuie să fie tutori. Cum afirmă profesorul
Roger Scruton, filosof conservator, “tutorele este cel care
înțelege că toate lucrurile care țin de casa lui sunt lucruri
moștenite, care trebuie păstrate și date mai departe”.
Această atitudine, afirmă el, “se exercită la nivel local”,
pentru că derivă din fidelitatea locală față de strămoși și
urmași. Avem datoria de a ne păstra pământul și orașul
pentru că ele nu ne aparțin doar nouă, ci și părinților și
bunicilor noștri care au locuit aici înaintea noastră, și
copiilor și nepoților care vor trăi aici după noi. Acestă
fidelitate previne iresponsabilitatea:

Respectul pentru cei care au plecat dintre noi ne împiedică
să folosim moștenirea lor în mod arbitrar și ne impune
nouă, tutorilor, să mergem mai departe spre obiectivele
cu care fondatorii ar fi de acord. Cinstindu-și morții,
tutorii aflați în viață păstrează interesele urmașilor lor.

Tutela locală devine și mai importantă atunci când moștenirea
religioasă este impunătoare. În orașe precum New Orleans,
St. Louis sau Milwaukee, primii emigranți catolici ne-au
lăsat moștenire nenumărate biserici frumoase care astăzi
sunt lăsate în paragină. Nepoții constructorilor imigranți au
plecat. Bisericile nu au fost demolate, ci abandonate – n-a
mai rămas nimeni care să aibă grijă de ele sau să își
aducă aminte de ele. Iar acum sunt pierdute.
Un beneficiu hotărâtor al permanenței este îmbogățirea
culturii. După Eliot, “în mod ideal, fiecare sat și, desigur,
fiecare oraș mai mare, ar trebui să aibă caracterul său
particular”. Eliot înclină spre diferențele de caracter local
nu pentru că diversitatea este o valoare absolută, ci
pentru că “este de o importanță vitală pentru societate să
există divergențe între părțile sale”, iar diferențele produc
divergențe. Orașele unei națiuni trebuie să se concureze
și să se se opună unul altuia la nivel mic pentru a învigora
întreaga națiune. O națiune prea unită este un pericol
pentru sine și pentru alte națiuni. Eliot dă fascismul ca ex-
emplu: “În Italia și Germania am văzut că o unitate în
scopuri politico-economice, impusă violent și prea rapid,
a avut efecte nefericite asupra ambelor națiuni”.

http://www.anacronic.ro
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Mudrele şi efectele lor
Cand vorbim despre mudre, ne gandim la yoga, sau la
medicina energetica si nu gresim deoarece acestea sunt
izvorul de unde s-au raspandit prin lume mudrele si prac-
ticarea lor. Cuvantul mudra provine din sanscrita si
inseamna semn sau pecete. Deci din veche Indie, ce are
ca elemente de baza in medicina, ayurveda si yoga. O
mudra este o pozitie a corpului, mai exact a degetelor.
Acestea sunt tinute intr-un anume mod, ce urmareste un
anumit efect, mai exact eliberarea si directionarea energiei
pentru restabilirea sanatatii si/sau a starii de bine. Exista
multe
mudre ce au fiecare efectul sau specific.
Este o certitudine faptul ca cei ce "au inventat" mudrele,
respectiv vechii hindusi, aveau cunostinte de medicina
energetica. Stiau ce sunt nadisurile, meridianele si deci
cunosteau canalele energetice din corpul uman, stiau
punctele nodale energetice aflate pe corp si care prin
apasare, presopunctura, ghideaza curgerea energiei,
puncte ce au corespondent in alte organe ale corpului si
in creier. Fiecare deget are punctele sale energetice, la
fel si palmele, talpile picioarelor si asa mai departe.
Ceea ce e mai important e ca cei de la care ne-au
parvenit mudrele, stiau faptul ca omul functioneaza ca un
intreg, atat sub aspect fizic, cat si emotional. Cunoasterea
lor straveche a
fost abia azi confirmata de stiinta care prin intermediul an-
umitor aparate electronice e capabila sa vada starea
chakrelor si a energeticii din corpul uman.
Efectele produse de practicarea mudrelor e o dovada in
plus ca totul e legat, e interconectat.
Totul respectiv toate partile ce fac parte dintr-un intreg.
Nu numai in universul mare in care traim, care este
holografic, ci si in corpul uman care este si el un real
univers holografic.
Altfel spus partea contine intregul, si fiecarei parti ii core-
spunde intregul. Prin actiunea asupra unui punct putem
vindeca un altul, aflat in alta locatie.
Prin apasarea, rotirea, intinderea si atingerea degetelor si
mainilor transmitem semnale nu doar corpulu nostru,
creierului, dar si mintii emotionale. Prin adoptarea unei
anumite pozitii a
mainilor se poate actiona asupra corpului, eliberand sau
directionand energia din puncte specifice si meridianele
energetice.
Folosirea acestor mudre este simpla si accesibila oricui.
Un element important este insa rabdarea si insistenta,
atat in ceea ce priveste mentinerea pozitiei respective,
cat si in materializarea efectului. Acesta se produce in
functie de starea sanatatii persoanei, respectiv de gravitatea
blocajului energetic prezent in corp, de lipsa energiei sau
de surplusul ei, mai exact de problema ce se cere rezolvata,
unele probleme necesitand un timp mai scurt, altele unul
mai indelungat.
Personal consider ca si credinta in rezultat, deci starea
emotionala a omului, poate grabi si asigura aparitia
efectului dorit. Cu toate ca chiar si in lipsa ei el este o
realitate, o stare emotionala pozitiva face minuni.
Exista multe mudre, asa cum exista multe probleme ener-
getice si emotionale. Nu le cunosc pe toate deoarece
insusi numarul lor este necunoscut. Recunosc ca practic
destul de rar acest "sport", cu toate astea ii recunosc
eficienta. Mai jos voi prezenta ca exemplu cateva mudre
si efectele lor, lasand pe cei carora le-am trezit interesul
sa le practice si/sau sa caute din multele surse existente
in literatura de specialitate, mudrele ce I se potrivesc.

1. Gyan mudra -
mudra cunosterii
Atingeti varful dege-
tului mare cu varful
degetului index,
tinand celelalte trei
degete intinse.
Pentru ca este o

Mudra a cunostintelor, imbunatateste cunostintele. Var-
ful degetului mare este centrul glandelor pituitara si en-
docrina. Cand apasam cu indexul (degetul aratator)
acesti centri se activeaza cele doua glande.
Nu exista o anumita perioada pentru practicarea acestei
mudra. O poti practica sezand, stand in picioare sau
lenevind in pat, oriunde si oricind ai timp.

Creste puterea memoriei si ascute creierul (gandirea)
Sporeste concentrarea si previne insomnia.
Daca practicam cu regularitate vom vindeca toate tul-
burarile psihice cum ar fi cele mentale, isteria, furia si
depresia.

2. Prithvi mudra -
mudra pamantului
Atingeti cu virful
degetul inelar varful
degetului mare,
tinand celelate trei
degete intinse.
Reduce toate defi-

cientele fizice.
Nu exista un timp anume pentru practicarea Mudrei.
Aceasta Mudra o poti practica oricand vrei.
Ajuta la cresterea in greutate a oamenilor slabi.
Imbunatateste aspectul tenului si face ca pielea sa stra -
lu ceas ca Face ca organismul sa fie activmentinandu-l
sanatos.

3. Varuna mudra -
mudra apei
Atingeti cu virful
degetului mic dege-
tul mare, tinand
celelalte trei degete
intinse.

Echilibreaza continutul de apa si previne toate bolile care
apar din cauza lipsei de apa.
Nu este specificata o anume durata de timp pentru prac-
tica, fiecare acorda timp in functie de timpul sau.
Pastreaza claritatea sangelui prin echilibrarea continu-
tului de apa in organism.
Previne durerile de gastro-enterita si contractiile mus-
culare.

4. Vayu mudra -
mudra aerului
Tine indexul pe baza
degetului mare si
apasati cu degetul
mare, tinand cele-
lalte trei degete
drepte.

Previne toate bolile care apar in urma dezechilibrului de
aer.
Practicarea acestei mudra timp de 45 de minute reduce
severitatea bolii. Pentru rezultate mai bune se practica
timp de doua luni.
Vindeca reumatismul, artrita, guta, Parkinson si paralizia
fara alte medicamente. Este folositoare in spondiloza
cervicala, paralizia fetei si prinderea nervului in gat (asta
nu stiu ce inseamna, de aceea ti-am scris boldit).

5. Shunya mudra -
mudra golului
Tineti degetul mi-
jlociu pe muntele lui
Venus (din palma)si
apasati-l cu degetul

mare.
Reduce tristetea, lancezeala din corp.
Poate fi practicata timp de 40-60 de minute, zilnic, pana la

vindecarea de boala.
Elibereaza durerea de urechi in decurs de 4-5 minute.
Este utila pentru surzi si cei cu probleme mentale, dar
nu si pentru cei inca nenascuti.

6. Surya Mudra - Mudra soarelui
Indoaie inelarul si apasa-l cu degetul
mare.
Ascute centrul glandei tiroide.
Parcticati zilnic, de doua ori pe zi, 5
pana la 15 minute.
Reduce colesterolul din corp si ajuta
la reducerea in greutate.
Reduce anxietatea.
Corecteaza problemele legate de in-
digestie.

7. Prana mudra - mudra vietii
Indoaie degetele inelar si cel mic si atinge-
le varfurile cu degetul mare, tinandu-le pe
celelalte doua intinse.
Asa cum este si denumita, mudra vietii,
imbunatateste puterea de viata. Oamenii
slabi devin puternici. Reduce ingrosarea
vaselor de sange. Daca practicati aceasta
mantra cu regularitate veti deveni mai
activ.
Nu este specificat timpul. Poate fi practi-
cata oricat si oricand.
Imbunatateste imunitatea.
Imbunatateste puterea ochilor si reduce

bolile legate de ochi.
Elimina deficitul de vitamine si oboseala.

8. Apana mudra - mudra digestiei
Atingeti cu degetul mare degetele mi-
jlociu si inelar care sunt indoite, tinand
celelalte doua degete intinse.
Joaca un rol important in sanatatea
noastra reglementand sistemul excre-
tor.
Practicati zilnic pentru 45’, dar practi-
cand mai mult aduce beneficii mai mari.
Reglementeaza diabetul.
Vindeca constipatia si hemoroizii.
Ajuta ca procesul de excretie a de-
seurilor sa se produca regulat.

9. Apana vayu mudra - mudra in-
imii
Degetul mijlociu si degetul inelar ating
degetul mare, in timp ce indexul
atinge baza degetului mare iar dege-
tul mic este drept.
Aduce beneficii inimii. Lucreaza pre-
cum o injectie in reducerea atacurilor
de cord.
Reduce gazele din organism.
Practicati-o de cate ori puteti. Pentru
mai bune rezultate, pacientii cardiaci
si cu tensiune arteriala pot practica 15
minute zilnic.

Intareste inima si regularizeaza palpitatiile.
Reglementeaza sistemul excretor.
Rezolva problemele gastrice.

10. Linga mudra - mudra
puterii si a energiei
Inclesteaza degetele de la
ambele maini tinand
degetul mare al mainii
stangi drept si incercuiti-l
cu degetul aratator al
mainii drepte.
Genereaza caldura in cor-
pul nostru. In plus, fata de
practicarea acestei
Mudra, este indicat sa se
bea lapte, ghee, mai
multa apa si sucuri de

fructe - pentru mai multe beneficii.
Practicati de cate ori doriti. Nu practicati atunci cand
aveti caldura in corp. Puteti transpira chiar si iarna daca
practicati timp indelungat.
Opreste producerea de flegma si da putere plamanilor. 
Vindeca raceli grave si infectii bronhice.
Revigoreaza tot corpul.

In afara de cele prezentate mai sus mai exista o multitu-
dine de mudre, fiecare cu scopul si electul ei specific.
Mai adaug ca si in religia ortodoxa exista o mudra, care
desi este practicata, nu este considerata ca atare, cel putin
in mod oficial nu este o mudra, ci doar un gest demonstra-
tiv cu semnificatia urmatoare: "Adam si Eva se pleaca in
fata lui Dumnezeu".

Carla von Vlad
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Socializare
In aceasta saptamana vei lua legatura cu multi
prieteni, chiar si cu aceia mai vechi. Pe de-o parte te
indeamna nevoia de socializare si de a iesi din rutina
zilnica, insa pe de alta parte poate fi vorba si despre
dorinta de a te mai consulta cu cineva cu privire la o
problema care iti da batai de cap. Venus si Uranus
se intalnesc in zodia ta in aceasta saptamana, asa
ca ar fi bine sa nu mai lasi lucrurile nespuse, ci sa te
arati asa cum esti, atunci cand simti ca este momentul
potrivit. Totusi, tine cont si de faptul ca Mercur este
inca retrograd, iar acest lucru inseamna ca ar trebui
sa te feresti sa iti asumi riscuri necalculate.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

TAUR • (Vest 21 Apr-21 Mai / Vedic 15 Mai-14 Iun)
Ajutor
In aceasta saptamana ar fi bine sa nu iti pui

speranta in nimeni, oricat de bine ai crede ca ii
cunosti pe cei din jurul tau. Sansele sunt ca prietenii
sa nu iti poata fi alaturi atunci cand ai cea mai mare
nevoie de ei, asa ca vei intreprinde multe actiuni de
una singura. Trebuie sa iti asumi responsabilitatea
propriilor decizii si sa incerci sa prevestesti rezultatul
cat mai bine. Uranus este de vina pentru faptul ca te
simti in afara zonei tale de confort, insa acest lucru
nu trebuie sa te impiedice din a obtine ceea ce iti
doresti. Vei evita intr-o oarecare masura excentricitatile,
fapt ce se va reflecta si in stilul tau vestimentar, care
va deveni comun.
Bani Asa si asa
Sanatate Bine
Dragoste Foarte bine

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

Analiza
In aceasta saptamana te vei dedica mai mult analizarii
acelor lucruri care te nemultumesc. Este foarte bine
ca iei atitudine si nu iti doresti sa perpetuezi o situatie
care stii ca pe termen lung nu iti poate aduce fericirea.
Chiar daca va trebui sa treci peste vointa anumitor
persoane, nu vei da atentie acestui fapt pe moment.
Esti cat se poate de determinata sa ajungi la rezultatul
dorit. Venus aduce schimbari in viata ta sentimentala
incepand de miercuri. Poti capata mai multa incredere
in tine insati, iar acest lucru va avea un impact
favorabil si asupra celor din jur. Gandeste-te ca
oamenii noi vin totodata si cu noi perspective, asa ca
primeste-i in viata ta!
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Foarte bine

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

Relaxare
In aceasta saptamana vei fi mai putin exuberanta
fata de cum te stiau cei dragi. Simti nevoia de a te
relaxa mai mult si de a-ti gasi linistea si pacea. Acest
lucru poate insemna ca viata ta sociala nu va mai fi
la fel de activa si ca vei lasa intalnirile cu prietenii pe
mai tarziu. Uranus iti aduce o doza de inventivitate,
asa ca incerci sa faci totul dupa propriile tale reguli,
ignorand sfaturile celorlalti sau instructiunile pe care
le poti gasi in diverse surse. Daca dai gres, esti gata
sa iti asumi responsabilitatea, insa esti destul de
sigura ca ceea ce iti propui sa faci nu poate iesi altfel
decat perfect.
Bani Foarte bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

LEU • (Vest 24 Iul-23 Aug / Vedic 15 Aug-15 Sep)
Apatie
In aceasta saptamana esti destul de schim-

batoare. Cu greu reuseste sa iti faca cineva pe plac,
pentru ca pare ca iti doresti ceva diferit de la un
moment la altul. Drept este ca nici starea de sanatate
nu te ajuta: esti apatica, obosita si te simti mai mereu
epuizata. Nu ar fi rau sa consulti un medic; poate iti
va recomanda niste vitamine care sa iti dea mai
multa energie. Pana nu vei reveni intr-o forma mai
buna, incearca sa fii mai blanda cu tine. Nu poti
obtine chiar tot ceea ce iti doresti cat ai bate din
palme. Sambata, astrele te indeamna sa acorzi mai
multa atentie unei relatii de prietenie.
Bani Foarte bine
Sanatate Asa si asa
Dragoste Bine

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

Surprize
Esti dornica sa faci surprize celor dragi si sa impre-
sionezi mereu prin felul tau de a fi. Daca ai senzatia
ca cineva nu te place, incerci sa faci tot posibilul
pentru a-i schimba parerea. In aceasta saptamana
esti mult mai atenta la semnele pe care le primesti in
mod constant din exterior si incerci sa le descifrezi
intelesul. Esti de parere ca orice enigma isi poate
gasi rezolvarea, asa ca nu incetezi sa cauti si sa pui
intrebari. Pentru unii, curiozitatea ta poate parea
putin iesita din comun. Incepand de miecuri, Venus
formeaza un aspect destul de periculos cu Uranus,
astfel ca poti fi atrasa intr-o relatie care nu iti va
aduce niciun beneficiu.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Asa si asa

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

Antipatie
In aceasta saptamana nu esti foarte atenta la cuvintele
pe care le scoti pe gura si se poate spune ca nici nu
prea iti pasa de cei din jur. Iti urmaresti interesul
dincolo de normele impuse de societate, iar calea
comunicarii cu ceilalti poate fi intrerupta prin replicile
dure si taioase pe care alegi sa le folosesti, in
momente nepotrivite. De vreme ce Mercur este inca
retrograd,  iti va fi greu sa gasesti persoana cu care
sa te intelegi atat de bine incat sa iti doresti sa
colaborati si pe plan profesional. Acest lucru iti poate
da de furca daca ti se va impune sa lucrezi in echipa.
Bani Asa si asa
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

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

Imaginatie
In aceasta saptamana ar trebui sa ai parte de proiecte
interesante la locul de munca. Vei fi stimulata sa iti
folosesti imaginatia si sa iti dezvolti imaginea in
mediul in care lucrezi, dar si rasplata financiara va fi
atragatoare. Totusi, vei vedea ca doar acele activitati
pe care le vei intreprinde cu placere, vor duce la
rezultatele asteptate de superiorii tai. Prin urmare,
incearca sa nu iti incarci programul cu tot felul de
lucruri, ci stabileste-ti o serie de prioritati. Datorita
pozitiei lui Uranus in aceasta perioada, iti poate fi in-
dreptata atentia asupra medicinei alternative, asa ca
nu vei ezita sa te documentezi cu privire la acest
subiect.
Bani Bine
Sanatate Bine
Dragoste Foarte bine

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

Competitie
In aceasta saptamana te poti simti in competitie cu
multi oameni din anturajul tau, la locul de munca, dar
nu numai. Vrei sa demonstrezi ca excelezi in tot
ceea ce faci, insa multa lume poate lua acest lucru
drept un semn de ingamfare, chiar daca intentiile
tale nu sunt unele rele. Incerci sa iti consolidezi in-
crederea in anumite persoane, chiar daca nu iti
inspira intotdeauna sinceritate. In mod normal esti
destul de pretentioasa in legatura cu oamenii pe
care ii ai in preajma, insa de aceasta data vrei sa faci
o exceptie si sa fii mai permisiva. Ai grija ca riscurile
sa nu fie prea mari!
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Asa si asa

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

Decizii
In aceasta saptamana te poti distanta de unele per-
soane din randul apropiatilor, din cauza unor nemultumiri
legate de felul in care esti tratata in ultima vreme.
Multi nu iti vor intelege deciziile, insa acest lucru nu
te va impiedica sa faci ceea ce simti ca este mai bine
pentru tine. Incerci sa salvezi cat mai mult din banii
pe care ii castigi in aceasta perioada, asa ca esti
mult mai atenta la ceea ce cumperi. Nu te mai
incumeti nici la iesiri costisitoare, nici la investitii
serioase. Venus te pune intr-o stare mai creativa,
asa ca te poti simti inspirata sa iti schimbi spatiul per-
sonal, chiar si fara a cheltui vreun ban.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Foarte bine

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

Echilibru
In aceasta saptamana, starile de spirit contradictorii
te pot pune intr-o situatie neplacuta. Pare ca nu esti
stapana pe propriile tale sentimente, iar acest lucru
se observa si din exterior. Trebuie sa incerci sa iti
gasesti echilibrul, chiar daca ti se poate parea ca ai
incercat deja toate caile posibile. Daca esti intr-o
relatie, ar trebui sa treci peste micile drame personale,
pentru a te concentra mai mult asupra partenerului
de viata. Incearca sa apelezi in permanenta la
elementul surpriza, pentru a pastra relatia vie si in-
teresanta. Venus te poate ajuta in acest sens, asa ca
ar fi bine sa iti urmezi instinctul; planeta iubirii stie ce
este mai bine pentru tine.
Bani Asa si asa
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

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

Nervozitate
In aceasta saptamana ai parte de mult stres, iar
mediul in care iti desfasori activitatea zilnica nu te
ajuta deloc. Ai de-a face cu oameni nervosi si agitati,
asa ca oricat de mult ai incerca tu sa mentii o atitudine
optimista si o stare de spirit buna, vei ceda mai
devreme sau mai tarziu. Norocul tau este ca in sanul
familiei ai parte de mai multa intelegere si sustinere
decat ai avut vreodata. Mercur retrograd poate
insemna ca te vei asocia cu persoane lipsite de ex-
perienta, iar la mijloc va fi vorba si despre o suma de
bani destul de importanta. Ai grija cum iti joci partea!
Bani Asa si asa
Sanatate Bine
Dragoste Foarte bine
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Simona Halep se luptă
cu topurile de înălţime

Simona Halep continuă să se mențină pe primul loc în clasamentul
WTA, poziție pe care a redobândit-o în luna februarie. Cu toate
astea, Simona stă destul de rău la un capitol mai puțin evidențiat.

Din cauza staturii, 1,68 m,
sportiva născută în Constanța
are un dezavantaj consider-
abil în fața adversarelor mai
înalte și mai puternice. Într-
un top alcătuit pe baza
înalțimii jucătoarelor care au
ajuns pe prima treaptă a podi-
umului WTA, în ultimii 11 ani,
Simona Halep se află pe
locul  secund, după belgianca
Justine Henin-Hardenne, care
este mai scundă cu doar un
centimetru. 

Cele mai scunde jucătoare din istorie, care au ajuns pe locul 1
WTA, au măsurat 1.63 m: Billie Jean King și Maureen Connolly.
La polul opus, cel mai înalt lider WTA din ultimii 11 ani a fost ru-
soaica Maria Sharapova, care are 1.88 m.
Înălțimea liderilor WTA începând cu 2007

Simona Halep 1,68 m
Caroline Wozniacki 1,79 m
Garbine Muguruza 1,82 m 
Karolina Pliskova 1,86 m
Angelique Kerber 1,73 m
Serena Williams 1,75 m
Victoria Azarenka 1,83 m
Maria Sharapova 1,88 m
Kim Clijsters 1,75 m
Dinara Safina 1,85 m
Jelena Jankovic 1,77 m
Ana Ivanovic 1,84 m
Justine Henin 1,67 m

În altă ordine de idei, Simona Halep a declarat de mai multe ori
că vrea să îi calce pe urme belgiencei Justine Henin, câștigătoare
de patru ori la Roland Garros, despre care a spus chiar că a
fost idolul ei.
"Nu am vazut multe meciuri la Roland Garros, dar am constatat
ca semifinalistele erau atletice. Sarapova este o luptătoare. In-
diferent că o iubești sau nu, ea are mentalitate de campioană.
Pe Halep nu am mai vazut-o jucând, dar are o inteligență a
jocului și are ceva ce îmi amintește de mine. Ea se bazează pe
calitațile sale, nu are un joc previzibil. Este ofensivă și agresivă",
declarat Justine Henin, campioana la Roland Garros în 2003,
2005, 2006 si 2007, după finala din 2014, Halep - Sharapova.
Justine Henin a surprins pe toată lumea când în 2008 a decis
să se retragă, deşi era lider mondial. Ea a cerut să fie scoasă
imediat din clasamentul WTA, deşi putea să mai rămînă acolo
până când ar fi pierdut toate punctele. Avea doar 26 de ani.
După doi ani de pauză, ea s-a întors, dar în 2011 o accidentare
la cot a făcut-o să lase tenisul pentru totdeauna.

UEFA anunţă schimbări uriaşe
în Liga Campionilor

şi Europa League
UEFA produce mai multe schimbari importante in Liga Campionilor
si Europa League, care vor fi puse in aplicare incepand cu
sezonul urmator.
Cea mai importanta dintre ele e cea legata de ora de start a
meciurilor din Liga Campionilor.
Orele de start vor fi modificate, de asemenea, si la meciurile din
Eruopa League
Dar iata care sunt modificarile ce se vor produce in UEFA
Champions League, UEFA Europa League si Supercupa Europei
incepand cu sezonul 2018/2019:
- Echipele vor putea face o a 4-a schimbare la meciurile din

fazele eliminatorii ajunse in prelungiri;
- Numarul jucatorilor convocati pentru meciuri va creste de la

18 la 23. Astfel, formatiile vor avea o banca de rezerve
alcatuita din 12 jucatori, in loc de 7 cum era pana in prezent;

- Meciurile din Liga Campionilor vor incepe la ora 22:00. Totusi,
doua dintre meciurile programate marti in faza grupelor si
alte doua programate miercuri vor avea ora 19:55 ca ora de
start;

- Supercupa Europei nu va mai incepe nici ea la ora 21:45, ci la
ora 22:00;

- Orele pentru Europa League vor fi 19:55 si 22:00;
- Echipele vor putea efectua trei schimbari in lotul pentru

meciurile din fazele eliminatorii, fara nicio restrictie.

Modificarile au fost propuse in cadrul Comitetului Executiv al
UEFA, intrunit luna trecuta la Bratislava, si aprobate apoi luna
aceasta la Zurich de International Football Association Board
(IFAB), forul care stabileste legile jocului in fotbal.

România riscă excluderea de la
Cupa Mondială de rugby! 

Federaţia Română de Rugby aşteaptă clarificări în privinţa eligibilităţii
jucătorului de origine tongană Sione Fakaosilea (30 de ani) pentru
echipa naţională a României, după ce presa internaţională a relatat
că jucătorul naturalizat recent ar fi jucat pentru echipa de rugby în
şapte a statului Tonga, în 2013, fapt care contravine regulamentelor.
Fakaosilea a fost folosit de ”stejari”, în 13 meciuri, așa că acum
totul depinde de forul internațional. Dacă informația se va adeveri
atunci naționala noa s tră ar putea ajunge chiar în situația de a
pierde, la masa verde, partidele câștigate pe teren în care l-a
folosit pe rugbyst. În plus, pe lângă faptul că ar rata calificarea la
Cupa Mondială din 2019, naționala noastră ar fi și retrogradată din
Rugby Europe International Championship. Adică ar ajunge să
joace în divizia a 3-a valorică a competiției continentale. Iar
Federația Română de Rugby ar putea fi amendată cu circa 130.000
de euro, o sumă foarte mare pentru acest sport ceea ce ar
reprezenta un dezastru atât în plan sportiv, cât și financiar.
FRR a trimis o adresă către Rugby Europe şi World Rugby, forurile
continental, respectiv mondial al sportului cu balonul oval, pentru a
clarifica această situaţie. Fakaosilea a debutat pentru România în
Rugby Europe Championship contra Rusiei, la Soci, în martie 2017.
De atunci, el a jucat de 13 ori pentru ”stejari”. Ediţia 2018 a Rugby
Europe Championship a contat şi ca turneu de calificare la Cupa
Mondială din 2019, din Japonia. Georgia obţinuse biletul pentru turneul
din 2019 de la Cupa Mondială anterioară, iar România s-a calificat
după ce a ocupat locul al doilea în clasament, înaintea Spaniei şi a
Rusiei, în urma victoriei surprinzătoare şi contestate obţinute de Belgia
în faţa Spaniei (18-10), meci arbitrat de un român, Vlad Iordăchescu.
Ocupanta locului al treilea, Spania, va întâlni Portugalia într-un
prim baraj de calificare pentru CM 2019 (4 aprilie), învingătoarea
urmând să înfrunte Samoa în dublă manşă pentru un loc la Cupa
Mondială de anul viitor. 
Sione Fakaosilea joacă pe postul de centru la Ştiinţa Baia Mare, din
2014, fiind naturalizat după ce a jucat trei ani în campionatul României.
Fakaosilea a evoluat pentru Tonga în Pacific Cup Rugby 2013, având
şi şapte meciuri disputate în Seven World Series, la turneul de la Gold
Coast (Australia), sezonul 2012-2013, considerat un turneu oficial. 
În cazul în care World Rugby va decide că Fakaosilea nu era
eligibil pentru naţionala României, ''stejarii'' pot fi excluşi din
preliminariile Cupei Mondiale 2019. 
În altă ordine de idei, responsabilii Rugby Europe vor evoca din
nou, joi, arbitrajul controversat al meciului Belgia - Spania (18-10),
din preliminariile Cupei Mondiale 2019, de al cărui rezultat a profitat
România, calificată la turneul de anul viitor în detrimentul spaniolilor,
a anunţat instanţa continentală a sportului cu balonul oval. 
La finalul unei reuniuni desfăşurate luni şi care a urmat celei de
vineri a comisiei de selecţie a arbitrilor, "membrii board-ului au
cerut, în unanimitate, elemente suplimentare (în special cele
transmise către World Rugby chiar înaintea reuniunii), pentru a
putea lua o decizie corespunzătoare. O nouă reuniune este
prevăzută joi după-amiază", a precizat într-un comunicat Rugby
Europe, al cărei preşedinte este românul Octavian Morariu.

Olăroiu poate da lovitura!
Chinezii îl vor locul lui Capello

Cosmin Olăroiu (48 de ani)
l-ar putea înlocui pe celebrul
tehnician italian Fabio Capello
(71 de ani) pe banca tehnică
a chinezilor de la Jiangsu
Suning, potrivit presei italiene.
Oficialii clubului asiatic, care
are acelaşi proprietar ca şi
Inter Milano, ar urma să ofi-
cializeze în orele următoare
despărţirea de Capello. Tehni-
cianul italian, remunerat cu

10 milioane de euro pe sezon, a întrerupt relaţiile cu clubul din
cauza tensiunilor şi a cerut rezilierea contractului. 
Jiangsu Suning a avut un debut nereuşit de sezon, cu două
eşecuri în primele trei etape (locul trei, cu doar trei puncte), iar
o schimbare de antrenor era aşteptată, mai ales că în lot se află
vedete precum Alex Teixeira și Ramires.
”Unele surse l-au indicat pe Cosmin Olăroiu drept succesor al ital-
ianului. Pentru el este pregătit un contract pe trei ani, în timp ce
colaborarea dintre club şi fostul antrenor al echipelor AS Roma,
Juventus şi al naţionalelor Angliei şi Rusiei se încheie după mai
puţin de un an”. Dacă va fi el alesul, atunci Olăroiu se va bucura
de un salariu foarte bun. Nu va fi la nivelul celui avut de Capello,
dar cu sigu ran ță va fi unul de multe milioane de euro, ceea ce va
reprezenta o nouă lovitură financiară pentru tehnicianul român.
Olăroiu, liber de contract după ce a plecat în decembrie de la
Shabab Al-Ahli, din Emiratele Arabe Unite, a făcut spectacol în
lumea arabă după ce a mai antrenat pe Al-Hilal (Arabia Saudită),
Al-Sadd (Qatar), Al Ain (EAU), precum şi naţionala Arabiei
Saudite. Cosmin Olăroiu şi-a petrecut şi o parte a carierei de
jucător în Asia, la Suwon Samsung Bluewings (Coreea de Sud)
şi la JEF United Ichihara (Japonia). 
Dacă va prelua echipa chineză, Olăroiu nu va fi primul român
care o antrenează pe Jiangsu Suning, Dan Petrescu (2015-
2016) reuşind să câştige Cupa Chinei în 2015. 
6,5 milioane de euro era salariu anual al lui Cosmin Olăroiu la
Shabab Al Ahli Dubai, potrivit contractului semnat în septembrie.
Trofeele câștigate de Cosmin Olăroiu
România
STEAUA
Titlul în Liga 1: 2005-2006,  Supercupa României: 2006
Cupa României: 2011
Zona Golfului
AL HILAL
Saudi League: 2007-2008
Cupa Prințului, Arabia Saudită: 2007-2008, 208-2009
Al Sadd - Cupa Starurilor, Qatar: 2010
AL AIN
Două titluri de campion: 2011-2012, 2012-2013.
Supercupa Emiratelor Arabe Unite: 2012
AL AHLI
Două titluri de campion: 2013-2014, 2015-2016
Cupa Ligii Emiratelor Arabe Unite: 2014
Supercupa Emiratelor Arabe Unite: 2013, 2014, 2016.

* * *
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
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Rezultatele inregistrate in etapa a 2-a
din play-off-ul si play-out-ul Ligii 1:

PLAYOFF
Vineri:
FC Viitorul - CS U Craiova 0-0
Duminica:
CSM Poli Iasi - Astra Giurgiu AMANAT
CFR Cluj - FCSB 1-1

PLAYOUT
Vineri:
Juventus Bucuresti - 

ACS Poli Timisoara 1-0
Sambata:
Gaz Metan Medias - 

Concordia Chiajna 2-1
FC Botosani - Dinamo AMANAT
Luni:
Sepsi - FC Voluntari 2-2

Clasamentul din play-off:
1. CFR Cluj 34 puncte
2. FCSB 32
3. CSU Craiova 30
4. Viitorul 23
5. Astra 22
6. CSM Poli Iasi 20

Astra si CSM Poli Iasi au un meci mai
putin disputat.

Clasamentul din play-out:
1. Dinamo 23 puncte
2. FC Botosani 21
3. Voluntari 18
4. Concordia Chiajna 15
5. ACS Poli Timisoara 14
5. Sepsi OSK 12
7. Gaz Metan Medias 11
8. Juventus 10

Dinamo si FC Botosani au un meci mai
putin disputat.

Etapa  a-26-a
Olimpia Satu Mare - Dunărea Călăraşi
Târgu Mureş - Argeş
Luceafărul Oradea 2 - 0 Metaloglobus
Foresta Suceava 0 - 1 Academica Clinceni
Ştiinţa Miroslava 1 - 0 Mioveni
Pandurii Târgu Jiu - Baloteşti
Sportul Snagov - Dacia Unirea Brăila
Ripensia Timişoara 2 - 3 Chindia Târgovişte
UTA Arad 2 - 1 Afumaţi
ASU Poli Timişoara 0 - 1 Hermannstadt

Clasamentul
1 HERMANNSTADT 25 56
2 Dunărea Călăraşi 24 56
3 Chindia Târgovişte 25 52
4 Afumaţi 25 44
5 Academica Clinceni 25 43
6 Argeş 24 40
7 ASU Poli Timişoara 25 38
8 Mioveni 25 31
9 Târgu Mureş 24 31
10 UTA Arad 25 30
11 Luceafărul Oradea 25 30
12 Sportul Snagov 24 30
13 Ripensia Timişoara 25 29
14 Ştiinţa Miroslava 25 27
15 Metaloglobus 25 27
16 Pandurii Târgu Jiu 24 24
17 Baloteşti 24 24
18 Foresta Suceava 25 24
19 Dacia Unirea Brăila 24 21
20 Olimpia Satu Mare 24 0

Liga 1 de Fotbal: 
Rezultatele din etapa a 2-a din play-off si play-out si clasamentele

Liga B de Fotbal: 
Rezultatele şi clasamentul la zi

Alibec e ca și plecat de la FCSB! 
Finanțatorul stelist Gigi Becali și-
a pierdut și ultimele speranțe pe
care le mai avea în Denis Alibec.
Ultimul episod neplăcut cu ata-
cantul în prim-plan, de la meciul
cu CFR Cluj, "i-a pus capac"
omului de afaceri, care încă din
toamnă spunea că l-a avertizat
pe șeptarul roș-albaștrilor să se
schimbe, pentru că vara lui 2018
este ultima ocazie pentru un trans-
fer al jucătorului-problemă din lotul
lui Dică.
Cu un singur gol în 15 meciuri ju-

cate în Liga 1 (în cele 26 de etape ale sezonului regulat și în cele două disputate până acum din
play-off), Alibec are parte de cel mai slab sezon al carierei. Atitudinea sa a fost, însă, marele
neajuns și factorul principal care indică tot mai clar o despărțire la finalul acestui sezon.
În spatele acestei decizii stă și faptul că ieșirile nervoase ale lui Alibec (27 de ani), mai ales la
adresa antrenorului Nicolae Dică, riscă tot mai mult să îi știrbească autoritatea tehnicianului în
fața celorlalți jucători vestiar. De altfel, tehnicianul s-a plâns și la amicalul contra Concordiei
Chiajna, din weekend-ul care tocmai a trecut, că elevii săi nu i-ar fi urmat indicațiile pe care le-a
dat special pentru acea partidă.
Ultima sumă de transfer cerută de Becali în schimbul lui Alibec a fost de 1,7 milioane de euro,
după ce anul trecut a refuzat chiar și 6 milioane de euro de la Olympique Marseille, în speranța că
ar putea obține mai mult de atât. Acum, este hotărât să îl cedeze în vară, resemnat cu gândul că
atacantul nu se mai poate "îndrepta" și e imposibil ca prețul lui să mai crească.
"Ce face Denis Alibec e incurabil. Nu mai am ce comenta, am făcut tot ce a depins de mine. I-am
dat și banderola, am încercat să-l amendez, apoi i-am anulat amenda. Am vorbit cu el de câteva
ori, a spus că va da un 'restart'. Nu mai sper că-l pot schimba. Aștept să-mi iasă business-ul, nu
să se corecteze el. El nu se va mai corecta!”, spunea Gigi Becali, săptămâna trecută, la
emisiunea "Digi Sport Special".
"I-am mai zis ’dacă nu pleci anul viitor, o să îmbătrânești la Steaua!’. Așa că, vom vedea acum
care va fi reacția lui", spunea Becali, în toamna lui 2017, pentru Digi Sport. Cum atitudinea
fotbalistului nu s-a îmbunătățit, iar omul de afaceri cu siguranță nu vrea ca el să "îmbătrânească"
la echipa lui, lucrurile par destul de clare în privința viitorului său.
Potrivit contractului semnat în momentul transferului de la Astra la FCSB, formația din Giurgiu va
primi 10% dintr-un viitor transfer al lui Alibec sau un milion de euro, dacă suma este mai mare de
2,5 milioane de euro.
2,04 milioane de euro a plătit FCSB în ianuarie 2017 pentru transferul lui Alibec de la Astra
Giurgiu.

Romania U19 rateaza calificarea la Campionatul
European dupa un gol primit in minutul 92

Nationala U19 a Romaniei a pierdut meciul cu reprezentativa similara a Ucrainei si a ratat astfel
calificarea la Campionatul European din vara.
"Tricolorii" mici au condus cu 1-0, insa au primit doua goluri pe final de joc si si-au luat adio de la
turneul final din Finlanda. Veniti dupa doua victorii in Grupa 4 a Turului de Elita, cu Serbia si
Suedia, elevii lui Adrian Boingiu aveau nevoie de o remiza in fata Ucrainei pentru a merge la Euro.
Iar jocul a decurs perfect pana aproape de final, atunci cand o gafa monumentala a lui Morutan a
rupt echilibrul.
Romania a dominat teritorial mare parte din prima repriza, insa ocaziile importante au fost ale
oaspetilor, care s-au trezit parca pe final. Partea secunda s-a desfasurat dupa aceleasi coordonate,
cu "tricolorii" la conducerea meciului si cu adversarii nostri incercand sporadnic contre taioase.
Morutan a deschis scorul in minutul 77, dupa o pasa superba a lui Micovschi, si se parea ca
prezenta la Euro este asigurata. Jucatorul Botosaniului a facut insa o prostie colosala si si-a dat
jos tricoul, el avand un cartonas galben primit cu numai 10 minute inainte.
Arbitrul i-a acordat al doilea avertisment si, imediat, cartonasul rosu. Eliminarea lui Morutan a rupt
jocul nostru si a adus un imbold neasteptat pentru ucraineni, care au inceput sa atace periculos.
In minutul 84 portarul nostru, Andrei Vlad, a iesit cat se poate de prost pe o centrare, iar Safronov
a trimis in plasa fara mari probleme.
Golul care a lasat Romania in afara Euro 2018 a fost marcat de Bondar in urma unui atac rapid in
al doilea minut de prelungiri, acesta punctand cu un sut din centrul careului.
Cu un minut inainte de fluierul de final am ramas in 9 jucatori, Neciu primind si el al doilea "galben"
si fiind trimis la cabine. Ucraina invinge Romania si, cu 7 puncte, castiga Grupa 4 a Turului de
Elita, obtinand calificarea la Campionatul European. Romania U19 - Ucraina U19 1-2

Romania castiga amicalul cu Suedia
Nationala Romaniei a reusit sa se impuna la limita in fata reprezentativei Suediei intr-un meci
amical disputat marti seara la Craiova.
Unicul gol al partidei a fost inscris de pustiul Dorin Rotariu la numai 3 minute dupa ce a intrat in
teren. Intalnirea a inceput cu un moment de panica pentru noi, fundasul Dragos Grigore acciden-
tandu-se serios in chiar primul minut de joc. Daca initial a cerut schimbarea, el a revenit ulterior pe
gazon si a evoluat pana spre final. "Tricolorii" au facut un meci prudent, preferand sa se apere
supranumeric in momentele in care suedezii incercau sa puna presiune in jumatatea noastra.
Prima repriza a fost una saraca in ocazii, Mitrita fiind singurul care a animat tribunele din echipa
noastra. Lucrurile s-au mai schimbat dupa pauza, atunci cand Contra a mutat inspirat. In minutul
54 l-a scos pe cel mai activ om al primei parti, Mitrita, si l-a inlocuit cu Rotariu, iar acesta din urma
a deschis scorul trei minute mai tarziu cu un sut superb, plasat excelent pe coltul lung.
Echipa noastra a evoluat in continuare bine, reusind sa blocheze multe atacuri adverse cu un
pressing facut sus in jumatatea suedeza.
Guidetti a ratat cea mai mare sansa a suedezilor cu un sfert de ora inainte de fluierul de final, sutul
sau din interiorul careului fiind blocat excelent de Manea.
Romania a reusit sa invinga Suedia si incheie seria amicalelor de primavara cu doua rezultate
excelente dupa victoria cu 2-1 din Israel.



34 ll 28 martie, 2018 Romanian Journal • New York

ALMANAH
Ro

ma
ni

an
 Jo

ur
na

l
Cu

po
n  

de
  A

bo
na

me
nt

Abonament pentru:
6 ediţii ............ $30
12 ediţii .......... $60
26 ediţii ........ $115

Trimiteţi Check sau Money Order
pe numele Vasile Bădăluţă

la adresa:

P.O. Box 4009
Sunnyside, NY 11104

Tel. 718-482-9588  / 646-322-3677

Informaţii Abonat

Nume: ________________________________________
Adresa: _______________________________________

_______________________________________
Localitatea: ____________________________________

Stat: _________    Zip code: _________________
Telefon: _________________

Abonament pt: _______ ediţii.  
Suma inclusă: $___________

Abonament Re-Înnoire                Abonament NOU

Vă rugăm să
trimiteţi anunţurile
dumneavoastră pe

adresa noastră:

Romanian Journal

PO Box 4009

Sunnyside

NY 11104

Hora de la Frumușica – 
suportul antropomorf cucutenian,

are 6.000 de ani vechime
Hora de la Frumușica este
efigia Muzeului din Piatra
Neamț, având o vârstă
estimată la 6.000 de ani.
Opera cucuteniană este de
fapt un suport antropomorf
compus din șase statuete
feminine, văzute din spate,
înlănțuite într-o horă.
Descoperită în anul 1942 la
locul numit „Cetățuia” din
satul Bodeștii de Jos, jud.
Neamț, aceasta este una
dintre capodoperele culturii
Cucuteni.
Meșterul cucutenian nu a
modelat decât șoldurile care
exprimă clar, însă, femini-
tatea personajelor. Artistul
plastic din mileniul al IV-lea

î.Hr. a renunțat la modelarea capului, brațelor și picioarelor, dar
prin decupări ovale pe două registre conferă ritm ansamblului,
dând impresia de rotire. 
Modelatorul a demonstrat un pătrunzător spirit de observație,
rezultatul fiind de o sinteză genială
Cronicarii și istoricii care au văzut ansamblul acesta ceramic au
spus că femeile reprezentate par preocupate de dansul lor ce
trebuie să aducă soare, apă, belșug și grâne. Impresia de cere-
monie sacră, legată de reînvierea naturii, este accentuată de
decorul în elipse pictate cu alb, pe fondul roșu al grupului.
O întrebare pare să preocupe de câtva timp pe arheologie:
„există de-a lungul mileniilor o transmitere a unor străvechi da-
tini?”  Oricum, Constantin Matasă, cel care a descoperit acestă
piesă, a fost inspirat când a numit-o „Hora de la Frumușica”.

Alte vase de acest tip cu „Hore”, aparținând Culturii Cucuteni,
au mai fost descoperite Berești (jud. Galați), la Larga – Jijia –
Iași (cel mai vechi, cu șase figurine), Traian – Dealul Fântânelor,
Trușești – Botoșani și Târpești – Neamț. Reprezentante ale Marii
Zeițe, zâne sau sânziene, prin numărul acestor artefacte ne
semnalizează și importanța mesajului pe care le poartă acestea:
numai prin colaborare și prin efort colectiv poți reuși într-o mare
întreprindere!

Conf. univ. dr. George V Grigore

Aforisme… şugubeţe
•• Cu dragostea omori timpul, cu timpul omori dragostea.
•• Răzbunarea e dulce şi nu are calorii.
•• Dacă n-ai ce face, fă-o în altă parte.
•• Când bărbatul are o situaţie proastă, caută o femeie. Când

situaţia se îmbunătăţeşte, mai caută una.
•• În dictatură, cineva te foloseşte cum vrea. În democraţie, ai

dreptul să-l alegi pe cel care o să te folosească aşa cum vrea
el.

•• Dacă soţia nu vorbeşte dimineaţa cu tine, înseamnă că beţia
de aseară ţi-a reuşit.

•• Mai rău decât un prost leneş e un prost cu iniţiativă.
•• M-au urmărit multe gânduri profunde, dar am fost întotdeauna

mai iute decât ele.
•• Întâmplarea e inevitabilul apărut din senin.
•• Dacă şeful e idiot, lasă-l s-o afle de la altul.
•• În orice căsnicie, cineva are întotdeauna dreptate, iar bărbatul

niciodată.
•• Nu-i greu să te laşi de băut, greu e să înţelegi de ce trebuie

să te laşi de băut.
•• Oamenii cu bani sunt de două feluri: apăraţi de poliţie ori

căutaţi de poliţie.
•• Şi în casa de nebuni există vecini.
•• Oricât te-ai strădui, cineva va munci mai puţin decât tine şi

va câştiga mai mult.
•• Nu salarile-s mici, lunile sunt prea lungi.

•• Când iubeşti cu adevărat, nici măcar bigudiurile nu te mai
sperie.

•• Principala problemă a omului e că el singur îşi creează prob-
leme.

•• Dacă nu ai griji şi duşmani, e posibil să nu te fi născut.
•• Cine munceşte toată ziua nu mai are timp să câştige.
•• Viaţa e liniuţa dintre data naşterii şi data morţii.
•• Sărăcia nu se vindecă. A dovedit-o medicina fără plată.
•• Dacă într-un cuvânt de cinci litere ai comis şase greşeli, una

e de prisos.
•• Un adult e omul care nu mai creşte în înălţime şi începe să

crească în lăţime şi grosime.
•• Prietenii pot fi şi falşi, duşmanii sunt întotdeauna autentici.
•• Nu-ţi băga în cap toate fleacurile, fiindcă nu-ţi mai rămâne

loc pentru prostie.
•• Un optimist este un om insuficient informat.
•• Femeile fac din nimic trei lucruri: salate, coafuri şi drame.
•• Uneori, când începi să frânezi, nu te mai poţi opri din frânat.
•• Dacă la o întrebare îţi răspunde un filozof, nu mai înţelegi

ce-ai întrebat.
•• A doua căsnicie e victoria speranţei asupra experienţei.
•• Nu-i deloc greu să combini neplăcutul cu inutilul. E doar o

chestiunede tradiţie.

•• Logica este
ştiinţa care îi
permite bărbatului
să nu înţeleagă
femeia.

•• Pe oaspete, oricât de
bine l-ai hrăni, tot se
îmbată.

•• Votca băută cu măsură e bună în
orice cantităţi.

MICA PUBLICITATE
• Căutăm femeie pentru îngrijirea a două persoane în vârstă. 

Tel.: (718) 544 - 3844
• Închiriez cameră mobilată în Ridgewood pentru o femeie. Rentă

convenabilă. Tel.: (646) 683-1651
• Paralegal cu experiență ofer servicii imigrație, inclusiv cereri extensie

viză, cereri pentru green card și cetățenie, corespondență cu serviciul
de imigrație american în legatură cu statutul legal în S.U.A., apeluri
administrative și intervenții juridice. Telefon: 347-998-8665 sau e-mail
la: paralegalperse@gmail.com

• Salon în Midtown Manhattan angajează manichiuristă și cosmeticiană
cu experiență. Tel. (212) 581 - 3343  Emilia.

• 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

• 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.

• 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.

• 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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Trucul cu ajutorul căruia împiedici
depunerea prafului pe mobilă!

Din păcate, este adevărat, praful trebuie șters des, deoarece
este în primul rând inestetic și, în al doilea rând, poate afecta
căile respiratorii.

Dacă te-ai săturat de produsele de curățenie existente pe piață
și ai vrea să mergi pe o variantă naturală, pentru a îndepărta
praful de pe suprafața mobilierului și pentru a nu se mai depune
atât de repede, te învățăm un truc ieftin, la îndemână și extrem
de eficient!
Dacă nu știai, glicerina este folosită în hotelurile cu ștaif, din
întreaga lume și chiar în muzee, pentru a îndepărta praful ne-
dorit.
Gicerina este perfectă și pentru curățarea oglinzilor sau a
suprafețelor lăcuite, așa că ți-o recomand cu drag!
Trebuie doar să pui puțină glicerină pe o lavetă din microfibră și
să ștergi foarte bine suprafețele acoperite cu praf.
Dacă parchetul tău nu mai are luciul de odinioară, tot glicerina
te ajută. Diluează câteva picături în apa, cu care cureți parchetul,
iar acesta din urmă va avea un aspect mult mai lucios și
îngrijit.Așa că, de azi înainte, îndepărtează praful și oferă-i par-
chetului strălucirea de care are nevoie, cu ajutorul glicerinei!

Răzvan Miulescu

Cum să-ți albești dinții în 7 zile
la tine acasă

Pentru a avea dinti mai albi, singurul lucru de care aveti nevoie
este carbonul activ!

Chiar daca poate parea murdar si dezgustator, multi oameni si-
au albit dintii cu succes folosind acest ingredient.
Piatra pretioasa inchisa la culoare a medicinii naturiste –
carbunele activ este una dintre cele mai puternice remedii
naturale care ajuta in tratamentul multor boli, de la dizenterie
pana la eliminarea efectelor radiatiilor. Se obtine prin prelucrarea
carbunelui intr-o camera de abur in care se deschide, crescand
suprafata sa, care poate atrage mai multe ingrediente. Cel mai
important este ca utilizarea carbunelui activ nu este insotita de
efecte secundare asupra sanatatii, ci dimpotriva, utilizarea lui
ajuta la eliminarea efectelor intoxicarii organismului.
Iata mai jos cum ne putem albi dintii cu ajutorul carbunelui activ
Procedura este foarte simpla. Dupa ce ati cumparat de la un
magazin naturist o bucata de carbune activ, nu trebuie decat
sa-l spargeti pana se face sub forma de pudra, apoi il aplicati cu
ajutorul unei periute direct pe suprafata dintilor. ( mai pe inteles
– spalati-va pe dinti cu praful rezultat din zdrobirea carbunelui
activ). Periajul trebuie sa se faca timp de 3-4 minute, exact cum
ar trebui sa faceti periajul zilnic cu pasta de dinti. Dupa ce v-ati
periat dintii timp de 3-4 minute, clatiti cavitatea bucala cu multa
apa. Veti observa rezultate chiar dupa primul periaj.
Va asigur ca intr-o saptamana veti avea rezultate asemanatoare
unei albiri profesionale a dintilor.

Călin Petru Bărbulescu

Cum să faci cele mai gustoase
și delicioase clătite. Rețeta!

Clătitele sunt dulcele preferat și, trebuie să recunosc, am tot
încercat rețete în ultima vreme. Ba nu îmi ieșeau pufoase, ba
se lipeau de tigaie….

Toate astea până când am experimentat o rețetă nouă, am
scris-o și pentru tine, hai să vedem ce conține:
Ingrediente pentru 30 de clătite!

– 1 litru de lapte
– 4-5 ouă
– 15 linguri mari de făină
– două linguri mari de zahăr
– o linguriță de sare
– ulei vegetal

Mod de preparare:
Ia un vas, în care spargi ouăle. Adaugă o linguriţă de sare şi
două linguri de zahăr. Amestecă bine până vei obţine un
preparat omogen.
Treptat, adaugă câte o lingură de făină, amestecă continuu
până se transformă într-un aluat cu o consistență groasă.
După ce ai adăugat toată făină, încorporează trepatat şi laptele
( este important să amesteci continuu, pentru a evita cocolașele
). La final, adaugă un pic de ulei. Aluatul trebuie să fie fără
cocolase, mătăsos şi cu o consistentă lichidă. Dacă îţi plac
clătitele mai groase, poţi lăsa aluatul jumătate de oră în frigider.
Pentru pregătirea clatitelor ai nevoie de o tigaie bună sau una
specială pentru clătite. Trebuie să încingi tigaia, apoi să o ungi
cu o picătură de ulei sau unt.
Ţinând tigaia ridicată de pe foc în mâna stânga, cu ajutorul unui
polonic sau căni, toarnă aluatul. Tot cu mâna stânga, roteşte tigaia
în aşa fel încât aluatul să acopere uniform toată suprafaţa tigăii.
Pune tigaia înapoi deasupra focului, care trebuie să fie mediu.
Când suprafaţă aluatului îşi pierde luciu, iar marginile clătitei
devin aurii, trebuie întoarsă de pe o parte pe altă. Întoarce
clătita cu ajutorul unei spatule.
Poți asezona clătitele cu dulceață, marmeladă, miere, brânză,
ciocolată sau, dacă nu vrei să te îngrași prea tare, cu fructe!
Poftă bună!

Metoda corectă cu ajutorul cărei
vei curăța și cel mai murdar covor!
Curăţenia generală poate că îţi dă bătăi de cap, dar dacă te apuci
să speli covoarele şi mocheta, trebuie să ştii câteva trucuri.

De exemplu, un pachet cu bicarbonat de sodiu este mai folositor
în gospodărie decât orice alt produs chimic, de pe piață, dedicat
curățirii covorului.  Dar, bicarbonatul nu este singurul produs
natural, care ne poate ajuta să curățăm covoarele, să le luăm
pe rând și să le discutăm!
Bicarbonatul de sodiu
Presară bicarbonat direct pe covor şi lasă-l să acţioneze măcar
peste noapte, dacă nu este posibil pentru o perioadă mai lungă.
Apoi, îndepărtează cât mai mult din cantitate cu o perie şi restul
aspiră.  Rezultatul? Un covor curat, care miroase frumos.
Amoniacul curăță grăsimea
Riscul ca mocheta sau covorul din living sau bucătărie să fie
pătate cu grăsimi, este destul de mare. Nu te panica, totuși!
În primul rând, va trebui să îndepărtezi rapid cât mai mult din
surplusul de ulei, cu ajutorul unui șervețel din hârtie, sau a mai
multora… Presează-le bine pe zona pătată, iar în acest fel
grăsimea va fi absorbită instantaneu.

Te ajută amoniacul să cureți și pata care a rămas!
Toarnă o ceașcă de amoniac în doi litri de apă și amestecă bine
soluția, apoi, toarn-o într-o sticlă cu pulverizator.
Aplică pe zona pătată și șterge cu o cârpă albă și curată, din
bumbac.
Oțetul redă strălucirea și culoarea covorului
Pe lângă faptul că oțetul este un bun antibacterian, el îndepărtează
și majoritatea petelor, împrospătează și redă strălucirea culorilor
covorului tău.
Poți opta pentru mai multe variante!
Pune două lingurițe de sare într-o cană cu oțet alb și amestecă
bine. Pulverizează soluția pe covor și freacă bine, cu o perie cu
peri moi. Apoi, lasă covorul să se usuce. După o zi, aspiră-l.
Petele foarte dificile ies dacă freci covorul cu o pastă formată
din oțet alb și amidon de porumb. Aplică pasta pe zonele pătate
ale covorului și freacă folosind o cârpă uscată și curată. La
final, aspiră bine.
Petele de suc de fructe pot fi eliminate cu o soluție preparată
din oțet alb și detergent de rufe. Amestecă o linguriță de
detergent lichid cu o linguriță și jumătate de oțet alb și două
căni cu apă. Aplică soluția pe pată și șterge cu o cârpă albă,
curată, din bumbac.
Petele de vin roșu și sarea
Este foarte important să nu freci covorul, cât pata este umedă!
O vei întinde și mai mult. Toarnă în schimb, peste ea, puțin vin
alb. Vinul alb diluează culoarea roșie. Apoi, cu ajutorul unei
cârpe curate, absoarbe surplusul.  La final,  presară peste pată
sare de bucătărie și așteaptă să-și facă efectul timp de 10-15
minute. Aspiră bine și covorul este ca nou!
Cum scapi de părul de animale de pe covor
Ai nevoie de balsam lichid de rufe, apă, o sticlă cu pulverizator
și aspirator.
Amestecă o parte balsam de rufe cu trei părţi de apă, în sticla
cu pulverizator. Pulverizează fin şi destul de puţin zona de pe
covor, unde animăluţul s-a tăvălit şi a lăsat păr pe jos.
Lasă lichidul să se usuce, apoi trage cu aspiratorul zona
respectivă din covor sau mochetă. Balsamul de rufe face părul
de animale mai moale şi uşor de aspirat.

Răzvan Miulescu

Scapi de balonare după mesele
copioase de sărbători!

Ce este balonarea? Dilatarea organismului din cauza acumularii
de gaze in stomac si intestin.
Poate fi simptomul unei afectiuni, precum enterocolita, colecistita,
pancreatita, aerofagie etc. sau poate fi cauzata de mesele
incarcate, cu alimente combinate haotic, care favorizeaza
procesele de fermentatie.
Primul pas este schimbarea dietei alimentare, apoi, in sprijinul
nostru vin plantele medicinale carminative, cu un continut de
uleiuri volatile si taninuri care inhiba procesele de fermentatie.
1. Fructe de Anason, Chimion sau Coriandru. Se prepara o

infuzie dintr-o lingurita de fructe la o cana cu apa, aceasta
cantitate se bea in cursul unei zile.

2. Flori de Coada Soricelului. Infuzie din doua linguri de flori la
500 ml de apa, se bea in cursul unei zile.

3. Flori de Musetel. Se prepara o infuzie din doua lingurite de
flori la o cana cu apa. Se beau doua cani pe zi.

4. Frunze de Salvie. Infuzie dintr-o lingurita de frunze la o cana
cu apa. Se beau trei cani pe zi.

5. Busuioc. Se face o cura de maxim o saptamana. Se prepara
o infuzie dintr-o lingurita de planta la o cana cu apa. Se beau
doua cani pe zi.

6. Maghiran. Infuzie dintr-o lingurita de planta la o cana cu apa.
Se beau trei cani pe zi.

Daca balonarea este asociata cu constipatie, se poate face ur-
matorul amestec:
Flori de coada soricelului – 20 grame
Frunze de menta – 10 grame
Fructe de chimion – 10 grame
Fructe de coriandru – 10 grame
Fructe de anason – 10 grame
Coaja de crusin – 40 grame
Se prepara o infuzie dintr-o lingura de amestec la o cana cu
apa. Se beau doua cani pe zi, la o ora dupa mesele principale.
Daca balonarea este asociata cu diaree, se poate face urmatorul
amestec:
Flori de coada soricelului – 20 grame
Frunze de menta – 20 grame
Turita mare – 10 grame
Coada racului – 10 grame
Sunatoare – 10 grame
Fructe de coriandru – 30 grame
Se prepara o infuzie dintr-o lingura de amestec de plante la o
cana cu apa. Se beau doua, trei cani pe zi.

Mihaela Iliescu




