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MAMĂ DE ZIUA TA ...Cuvântul ”mamă” are o semnificație unică. Mama - eu îi spuneam
”mămuța” - topește distanțele, înviorează sufletul și binecuvântează

omenirea!
Ori de câte ori ne-am simțit abătuți, ori de câte ori aveam vreo problemă

care ni se părea imposibil de rezolvat, gândul la mama ne dădea
putere, iar vorba ei domoală și caldă, chiar dacă uneori nu o auzeam
decât în gând, făcea ca necazul să dispară și speranța să reînvie.
Ea, mama, ne-a adus pe această lume, ne-a crescut cu drag și ne-
a îndrumat pe calea cea dreaptă a vieții. Frumusețea interioară a
mamei, sufletul ei cald și iertător, sfaturile înțelepte pe care numai
mama le poate da copiilor ei, toate acestea ne-au marcat în bine
întreaga noastră viață.  Chiar dacă ea s-a dus și acum se odihnește

în împărăția Domnului, știm că de acolo, de sus, ea, mama, ne
privește cu aceeași infinită dragoste și ne încurajează în clipe dificile

să fim buni și cu credință în cele sfinte.
Pentru tot restul vieții noastre pe acest pământ, mama continuă să fie

legământul nostru cu eternitatea.
Oricine, dacă ar vrea să scrie sau să povestească totul despre mama sa, nu

ar sfârși niciodată.
În ultimii 22 de ani, de când mama mea a plecat la Domnul, eu unul,

Recunoștință și adâncă rugăciune pentru mamele
plecate la Cel de Sus

și
La Mulți Ani mamelor care încă ne bucură sufletul prin prezența și mângîierile lor!

Vasile B~d~lu]~

În fiecare an
Trecând peste Ocean,
Mă-ntorc la mine-acasă
Sperând să-mi iasă
La poartă mama...
Plângând de bucurie...
Dar cine știe
Unde-a plecat
Și-a uitat
Să revină...

Nu-i nici în casă,
Nici în grădină...
De unde să vină?
Mă amăgesc
Sperînd s-o găsesc
Așa, c-am văzut-o...
Și gata!
E în tablou pe perete,
Cu noi și cu tata!
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ULTIMA ORĂ

9 mai, ziua în care se
sărbătoreşte Independenţa

de Stat a României
La 9 mai 1877 a fost proclamată Independenţa
României ca urmare a declanşării Războiului de
Independenţă al României, parte a Războiul ruso-
turc din anii 1877 – 1878. La începutul anului 1977,
România era vasală Imperiul Otoman, era silită să
recunoască suzeranitatea otomană, să plătească
un tribut anual şi să accepte stăpânirea Porţii în
Dobrogea, la gurile Dunării, iar independenţa ţării
devenise un ideal al tuturor românilor.

9 mai, ziua Independenţei de Stat a României

Astfel, izbucnirea Războiul ruso-turc în aprilie 1877,
a reprezentat ocazia ideală pentru a profita de con-
textul internaţional în realizarea independenţei
României.
În aprilie 1877, România a semnat convenţia cu
Rusia prin care permitea armatei ruse să treacă pe
teritoriul ei şi să ocupe linia Dunării până la gura
Oltului. În temeiul aceleiaşi convenţii, armata română
s-a angajat să fie concentrată în Oltenia de sud.
La 9 mai 1877, ministrul de Externe de la acea
vreme, Mihail Kogălniceanu, declara în Camera
Deputaţilor: “Suntem independenţi, suntem naţiune
de sine stătătoare... Suntem dezlegaţi de legăturile
noastre cu Înalta Poartă… Guvernul va face tot ce
va fi în putinţă ca starea noastră de stat independent
şi de sine stătător să fie recunoscută de Europa”.

*  *  *
Al doilea eveniment se referă la ziua de 9 mai
1945, zi în care Aliaţii din cel de-al doilea război
mondial au obținut victoria împotriva Germaniei
naziste, punând astfel capăt celei mai pustiitoare
conflagrații din istoria continentului european.
Cel de al treilea eveniment este ZIUA EUROPEI –
‘Pacea mondială nu poate fi asigurată fără a face
eforturi creatoare proporţionale cu pericolele care o
ameninţă. Contribuţia pe care o poate aduce civilizaţiei
o Europă organizată şi activă este indispensabilă
pentru menţinerea unor relaţii paşnice…. Nu am
reuşit să realizăm o Europă unită şi ne-am confruntat
cu războaie’.
Fragment din textul propunerii prezentate de ministrul
francez al afacerilor externe Robert Schuman, care
a stat la baza creării Uniunii Europene de astăzi.
Ziua Europei
În fiecare an, la 9 mai, se serbează Ziua Uniunii Eu-
ropene, pentru a marca istorica declaraţie de la 9
mai 1950 a ministrului francez de externe Robert
Schuman, prin care propunea un plan de colaborare
economică între Franţa şi Germania, pentru eliminarea
rivalităţilor seculare dintre cele două state.
Decizia a fost luată de Consiliul European de la
Milano, în 1985.

Acord Iran. 
Trump a decis retragerea SUA

Preşedintele american, Donald Trump, a anunțat re-
tragerea SUA din acordul internaţional privind programul
nuclear iranian. 

Iată ce a declarat Donald Trump:
"Acordul cu Iranul a fost o uriașă ficțiune. Regimul
iranian nu și-a dorit decât să aibă un program nuclear
pe care să și-l poată desfășura liniștit, în continuare.
Astăzi, avem dovada că tot ce a raportat Iranul a fost
o minciună. Săptămâna trecută, serviciile de inteligență
israeliene au publicat documente care arată că regimul
iranian dezvoltă arme nucleare. Am ajuns la concluzia
că acest acord a fost benefic doar pentru Iran și nu
ar fi trebuit să se întâmple niciodată. Nu a adus
pacea și nu o va aduce niciodată. În toți anii în care
acordul a fost în vigoare, bugetul militar al Iranului a
crescut cu 40 %. După ce sancțiunile au fost ridicate,
regimul a folosit banii ca să construiască rachete și
să sprijine terorismul. De asemenea, situația din
Orientul Mijlociu a fost tensionată din cauza Iranului"
a spus Donald Trump.
A semnat documentul imediat după anunț 
Declaraţia sa de la Casa Albă a fost transmisă în
direct la televiziuni şi urmată imediat de semnarea
decretului prin care se reintroduc sancţiunile împotriva
regimului de la Teheran. 
Trump a criticat acordul încheiat în 2015 de puterile
internaţionale - SUA, Rusia, China, Regatul Unit,
Franţa şi Germania - cu Iranul, afirmând că suspendarea
sancţiunilor în schimbul renunţării la programul nuclear
a fost negociată greşit de la început.

Liderii Germaniei, Franţei
şi Regatului Unit anunță 

RUPTURA de SUA, în acordul 
nuclear:  'Noi, E3, vom colabora 

cu toate părțile'
Liderii Germaniei, Franţei şi Regatului Unit au dat
publicităţii marţi o declaraţie comună prin care afirmă
că aceste ţări rămân părţi în acordul nuclear încheiat
în 2015 cu Iranul, transmite DPA.
Preşedintele american Donald Trump a anunţat marţi
retragerea SUA din înţelegerea semnată şi de Rusia
şi de China, prin care au fost suspendate unele
sancţiuni împotriva Iranului, în schimbul îngheţării
programului nuclear al acestei ţări.
"Noi, E3, rămânem părţi în JCPOA" (n. red. - Joint
Commprehensive Plan of Action, planul de acţiune
cuprinzător comun), se arată în declaraţia semnată
de cancelarul german, Angela Merkel, de preşedintele
francez, Emmanuel Macron, şi de premierul britanic,
Theresa May. 

"Guvernele noastre rămân angajate în asigurarea
menţinerii acordului şi vor colabora cu toate părţile
rămase în acord pentru a asigura menţinerea situaţiei",
adaugă documentul, care precizează că este vorba
şi de asigurarea unor beneficii economice pentru
iranienii legaţi de acord.
Şi preşedintele Iranului, Hassan Rouhani, a manifestat
marţi o intenţie similară privind acordul, dar a avertizat
că după discuţii cu partenerii europeni ţara sa şi-ar
putea relua programul nuclear.
Şefa diplomaţiei europene, Federica Mogherini,
anunţase deja că Uniunea este "hotărâtă să menţină"
acordul din 2015, prin care Iranul a acceptat să îşi
îngheţe programul nuclear, în schimbul ridicării unor
sancţiuni, informează AFP.
Dimitri Polianski, adjunct al reprezentantului permanent
al Rusiei la ONU, a comunicat reacţia Moscovei la
anunţul făcut de Trump: dezamăgire, dar nu surpriză.
Turcia, prin ministrul economiei, Nihat Zeybekci, a
făcut cunoscut că îşi va desfăşura propriul comerţ cu
Iranul şi "nu va da socoteală nimănui pentru asta".

Rusia reacționează: 
'Nu există motive, SUA

subminează încrederea în AIEA'
Ministerul de externe de la Moscova a comunicat
marţi că Rusia este "profund dezamăgită" de decizia
preşedintelui american Donald Trump de a retrage
Statele Unite din acordul nuclear încheiat în 2015 cu
Iranul, informează Reuters.
"Nu există şi nu pot exista motive pentru anularea
planului comun şi cuprinzător de acţiune (JCPOA).
Planul şi-a dovedit deplina eficienţă", arată ministerul.
"Statele Unite subminează încrederea internaţională
în Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică",
acuză Moscova, scrie agerpres.ro.
Rusia este deschisă la cooperarea în continuare cu
ceilalţi semnatari ai acordului cu Iranul (n. red. -
China, Franţa, Regatul Unit şi Germania) şi va
continua să îşi dezvolte activ legăturile bilaterale cu
Iranul.

Reacția Iranului
Presedintele Iranului,
Hassan Rouhani, a
anuntat marti seara ca
tara sa va ramane parte
in acordul nuclear
incheiat cu puterile in-
ternationale in 2015, in
ciuda retragerii SUA din
aceasta intelegere.
Rouhani a afirmat ca
Iranul este gata sa isi
reia programul nuclear,
care fusese inghetat in

schimbul ridicarii unor sanctiuni, dar inainte de a
face acest pas va discuta cu celelalte state semnatare
ale acordului - Rusia, China, Regatul Unit, Franta si
Germania.
Presedintele iranian a mai apreciat ca Trump are un
istoric de subminare a tratatelor internationale.
Totodata, dupa declaratia de la Casa Alba a presed-
intelui american Donald Trump privind retragerea
Statelor Unite din acord, televiziunea de stat de la
Teheran a apreciat ca decizia este ilegala.
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Romanian JournalPAȘAPOARTE (1) 
Având în vedere solicitările comunității românești privind
lămurirea și clarificarea obținerii pașapoartelor emise de
către statul român, Consulatul General al României la
New York vine în sprijinul membrilor comunității românești
începând de astăzi cu o serie de articole prin care dorim
să explicăm într-o manieră cât mai ușor de înțeles
procedurile privind obținerea diferitelor documente de
călătorie, a realizării actelor de stare civilă și a obținerii
lor, a diferitelor forme de procuri și acte autentice.

Având în vedere faptul că sunt și foarte multe persoane
în vârstă în cadrul comunității românești, dorim ca prin
acest tip de articole să venim în ajutorul lor și ca de
fiecare dată rugăm membrii comunității românești să ne
urmărească activitatea consulară inclusiv pe rețeaua de
socializare facebook accesând Consulate General of Ro-
mania in New York, cât și pe site-ul oficial al consulatului
www.newyork.mae.ro

Ne puteți adresa întrebări și orice alte solicitări, dar
sperăm ca prin această colaborare cu ziarul să venim în
sprijinul multor probleme care să fie astfel clarificate.

Echipa Consulatului General al României la New York
mulțumește echipei redacționale a ziarului pentru această
inițiativă prin care îmbunătățim dialogul și informarea
cititorilor săi și membrilor comunității românești.
Astăzi vom discuta despre pașapoarte.
Legislația românească aplicabilă pentru emiterea
pașapoartelor românești este cea prevăzută de legea
248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor
români în străinătate, cu modificările și completările
ulterioare, precum și Norma metodologică de aplicare a
Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a
cetățenilor români în străinătate din 26.01.2006, cu
modificările și completările ulterioare.
Cel mai frecventat și solicitat tip de pașaport este pașaportul
simplu electronic cu domiciliul în străinătate și pașaportul
simplu electronic pentru cetățenii români cu domiciliul în
România.
Taxa este de 73 USD și se achită cash la mo-
mentul prezentării la ghișeu.
Timpul de eliberare al pașaportului durează
între minim o1 lună și maxim 3 luni.
Pentru verificarea pașaportului ajuns la Con-
sulatul General al României la New York se
poate accesa www.newyork.mae.ro,
secțiunea caută pașaport cu CNP (codul
numeric personal) și prima literă a numelui
de familie. Iar dacă vă regăsiți aici pașaportul
persoanele se pot prezenta pentru ridicarea
acestora, iar pentru cei care nu au acces
la internet pot suna la Consulatul General
al României la New York pentru informații.
În cazul pierderii pașapoartelor procedura
este identică cu solicitarea emiterii unui
nou pașaport simplu electronic, iar la
preluarea datelor se va lua o declarație
cu privire la pierderea pașaportului la
Consulat.
În situația pașapoartelor expirate sau
care urmează să expire procedura este
identică în ceea ce privește eliberarea unui nou pașaport,
însă acestea trebuie să fie prezentate în vederea anulării.

PAȘAPORT SIMPLU ELECTRONIC PENTRU CETĂȚENI
ROMÂNI MAJORI CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA
Paşaportul simplu electronic este documentul de călătorie
care se eliberează, la cerere, cetăţenilor români care în-
deplinesc condiţiile prevăzute de lege şi nu se află în una
dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a călători în
străinătate.
Condiții
Cetăţenii români care solicită eliberarea unui paşaport
simplu electronic trebuie să aibă atribuit în mod obligatoriu
un Cod Numeric Personal (CNP) care să fie înscris în cer-
tificatele de stare civilă româneşti sau în documentele de
identitate (carte de identitate, carte de identitate provizorie,
buletin de identitate, paşaport).
NOTĂ:
-  cetăţenii români nu pot deţine decât un paşaport simplu

sau un paşaport simplu electronic valabil şi, doar în
anumite situaţii prevăzute în lege, pot deţine, concomitent,
şi un paşaport simplu temporar;

-  cetăţenii români care sunt, concomitent, titulari ai unui
paşaport simplu temporar şi ai unui paşaport simplu
sau paşaport simplu electronic valabil, au obligaţia ca,
în termen de 15 zile de la încetarea situaţiilor prevăzute
în lege sau la eliberarea unui paşaport simplu electronic,
să predea autorităţilor competente paşaportul simplu
temporar.

Paşaportul simplu electronic conţine date biometrice (im-
presiuni digitale şi imaginea facială). Aceste date sunt
înscrise în mediul de stocare electronică (microcip).

RECOMANDARE: Pentru asigurarea unei bune calităţi a
fotografiei este necesară vestimentaţie de culoare închisă.
La preluarea imaginii faciale, solicitantul nu trebuie să
aibă capul acoperit, ochii închişi ori să poarte ochelari, iar
expresia feţei acestuia trebuie să reprezinte o stare
comună. Prin excepţie, preluarea imaginii faciale se poate
realiza cu capul acoperit, pentru motive religioase, cu
condiţia ca faţa titularului, de la baza bărbiei şi până la
frunte, să fie vizibilă în mod clar şi fără umbre de lumină.
În cazul paşaportului simplu electronic nu există posibilitatea
scanării fotografiei titularului.
Sunt exceptate de la obligaţia de furnizare a impresiunilor
digitale următoarele categorii de persoane:
persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale
este fizic imposibilă.
În situaţia în care solicitantul şi-a schimbat numele sau
prenumele în străinătate prin căsătorie sau pe cale
administrativă, cererea pentru eliberarea paşaportului
poate fi depusă numai după înscrierea certificatului de
căsătorie străin în registrele de stare civilă române,
respectiv după înscrierea menţiunilor cu privire la această
schimbare în actele de stare civilă române.

Paşaportul simplu electronic poate fi:
-  cu domiciliul în România
-  cu menţionarea ţării de domiciliu (CRDS)
Valabilitatea pașaportului simplu electronic este de 5 ani.
Valabilitatea paşaportului simplu electronic, indiferent de
vârsta titularului, nu poate fi prelungită.

Depunerea cererii pentru eliberarea
paşaportului simplu electronic
Cererile pentru eliberarea
paşapoartelor simple electronic
se depun personal de către
solicitanţi:
-   în ţară, la serviciile publice co-
munitare pentru eliberarea şi
evidenţa paşapoartelor simple în
a căror rază de competenţă au
domiciliul sau, după caz, reşedinţa
-   în străinătate, la misiunile diplo-
matice şi oficiile consulare ale
României
Prezenţa personală la sediul misiunii
diplomatice/oficiului consular a solici-
tantului de paşaport simplu electronic
este obligatorie la momentul depunerii
cererii.
Reglementările legale în vigoare NU
permit depunerea cererilor pentru elib-
erarea paşapoartelor prin mandatar cu
procură specială sau prin poştă.

Cererile pentru eliberarea paşaportului simplu electronic,
în cazul persoanelor lipsite temporar de capacitatea de
exerciţiu, pot fi depuse în numele titularului de către
reprezentantul legal sau de către autorităţile medicale
române, prezenţa titularului fiind obligatorie.
NOTĂ:
În cazul declarării furtului paşaportului, este necesară
prezentarea dovezii eliberate de autorităţile de poliţie,
însoţită de o traducere în limba română efectuată de un
traducător autorizat;
Pierderea paşaportului se declară la depunerea cererii de
eliberare a unui nou document de călătorie;
În cazul distrugerii paşaportului, se va prezenta paşaportul
distrus sau deteriorat, cu condiţia să existe elemente care
să facă posibilă identificarea documentului;
Lista traducătorilor poate fi solicitată misiunilor diplomatice
şi oficiilor consulare ale României în străinătate.

(continuare în ediția următoare)
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ŞTIRI PE SCURT • ŞTIRI PE SCURT • ŞTIRI PE SCURT

PE SCURT,PE SCURT,
ULTIMELE ȘTIRIULTIMELE ȘTIRI

adunate şi prelucrate

de Vasile Bădăluţă

* În 9 mai, la Moscova s-a sărbătorit Ziua Victoriei.
Noul reales (pentru a 4-a oară), bădița Vladimir tare
s-a fălit la demonstrația din Piața Roșie.

* Donald Trump nu este lăsat în pace de fostele
gagici. Doar și în America ”parașutele” au nevoie
de parale, nu-i așa?...

* Rezerva de aur a României este de 103,7 tone de
aur pur.

* Iohannis a fost amendat cu 2.000 lei pentru discrim-
inare; el i-a numit ”penali” pe cei care încearcă
disperați să discrediteze conducerea DNA.

* Cristian Tudor Popescu a plătit și el 1.000 lei
amendă pentru că a comparat coafura doamnei
prim-ministru cu a unei maimuțe.

* În comuna Sinești, nu departe de București, comună
locuită în mare parte de ”colorați”, aceștia
”ciordesc” la drumul mare. Ei ies din pădure, opresc
mașinile, sparg cauciucurile și iau tot ce găsesc în
mașini.

* România ocupă locul I în Europa la procentul de
mame sub 16 ani. Una din 10 mame este minoră.
Ori lipsește educația, ori sângele româncelor este
mai repede...

* În Italia, un român a lovit puternic o bătrână și i-a
luat poșeta. Opinia publică italiană este acum și mai
mult contra imigranților de etnie română.

* Igor Dondon vrea să schimbe drapelul R. Moldova.
Poate că în locul capului de bour, va pune poza lui...

* Tinerele cupluri care se vor căsători și vor rămâne
minimum 5 ani pe teritoriul comunei Almașu (
județul Alba) vor beneficia de o primă de instalare
de 1.000 euro sau echivalentul în lei.

* Un grădinar din Noua Zeelandă a visat să devină
păstor, însă a construit, cu un talent ieșit din comun,
o biserică doar din copaci vii, înconjurată de o
grădină cu copaci vii. Imaginea este spectaculoasă.

* Andrei Pleșu a spus cu voce tare: ”M-am săturat de
derbedei și de țoape. Dragnea e un băiat de mâna
a treia, un provincial zglobiu. Biata doamnă premier,
o bună gospodină”. Omul de cultură își exprimă
dezgustul față de ”aglomerația de semidocți,
agramați, derbedei și țoape în politică”.

* Tudor Chirilă și-a exprimat convingerea că ideea de
a face închisoare acasă îi stimulează pe toți să fure.
”Sunt revoltat!”, a spus el la aflarea veștii că ”în-
chisoarea de weekend” a fost aprobată de Comisia
Juridică a Camerei Deputaților.

* În Emiratele Arabe Unite poți găsi și lua mașini aban-
donate ale proprietarilor care nu au putut să-și
plătească ratele sau amenzile și care, în loc să riște
închisoarea, își lasă mașina pe stradă pentru
oricine vrea s-o ia.

* Cu ajutorul programului Google Earth, a fost de-
scoperit un zid imens care traversează Oceanul At-
lantic de la Polul Nord la Polul Sud. Teoriile cele mai
fanteziste abundă în încercarea de a explica cât de
cât acest mister.

* Adrian Ivan, rectorul Academiei Naționale de
Informații (ANI), a anunțat în zilele trecute că toate
tezele de doctorat susținute la această instituție de
învățământ, subordonată SRI, vor fi verificate dacă
sunt sau nu plagiate. Deja în 11 teze de doctorat
susținute la ANI s-au găsit dovezi de plagiat.

* Un cioban din apropierea satului Beia, comuna Cața
(jud. Brașov) a fost omorât de un alt cioban, în timp
ce al treilea asista nepăsător la această scenă de
coșmar. O ”Mioriță” din Ardeal?

* Președintele Klaus Iohannis a declarat vinerea
trecută la Palatul Cotroceni că retrage încrederea
acordată premierului Viorica Dăncilă și solicită pub-
lic demisia ei.

* La Botoșani, o adolescentă de 15 ani a fost găsită
moartă într-o pădure de la marginea orașului. Ca-
davrul avea multiple răni la gât, față și mâini.

* Procurorul-șef al DIICOT critică amendamentele
aduse de parlamentari codurilor penale, spunând :
”Absolut toate textele sunt exprimate în favoarea in-
culpatului”.

* Un cuplu de tineri olandezi locuiește de 3 ani într-
un loc mirific din Apuseni: satul Runc, comuna
Ocoliș. Cei doi au amenajat acolo un hostel și oferă
găzduire turiștilor străini care vor să viziteze
frumusețile României.

* Festivalul ”Roman Apulum” a fost cel mai renumit
festival de reconstituire din România la care au par-
ticipat peste 300 de ”actori”. Ei au prezentat scene-
cheie din legendarele războaie conduse de Traian
și de Decebal.

* O fetiță de 5 ani din Baia Mare, dispărută de acasă,
a fost găsită moartă chiar de fratele ei.

* În Afganistan, 8 militari români au fost răniți într-un
atac cu o mașină-capcană. Unul dintre militari a fost
internat într-un spital din Germania.

* În Eforie Nord, un șofer a fost tras pe dreapta de
polițiști din Constanța, după ce aceștia văzuseră că
mașina omului nu avea cauciuc la roata din drepta
față. Șoferul s-a dovedit beat-mort.

* Președintele Coreei de Sud cere ca ONU să verifice
închiderea poligonului nuclear din Coreea de Nord.

* ”Bojdeuca” lui Ion Creangă din Iași, primul muzeu
memorial literar din România, a împlinit 100 de ani.
Inaugurarea muzeului avusese loc în 15 aprilie
1918 și de atunci muzeul a fost vizitat de zeci de
mii de oameni.

* Vânzările de autoturisme ecologice (electrice) au
crescut cu 62,4% în primele 3 luni ale acestui an,
comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

* Peștera Sf. Grigorie Decapolitul din comuna Costești
(jud. Vâlcea) adăpostește două biserici rupestre,
unice din multe puncte de vedere. Una dintre bis-
erici este veche de opt secole.

* În Antarctica, topirea ghețarului Thwaites, de
mărimea Marii Britanii, va inunda complet țărmul
Regatului Unit. Orașele de pe coastă vor ajunge
sub nivelul mării.

* În statul american Maryland a fost realizat un  trans-
plant de penis. Doctorii spun că penisul, deși a fost
preluat de la un mort, va rămâne viu la noul propri-
etar.

LA ORA DE UMOR
- Să știți că principalul vinovat al bolii dumneavoastră

este alcoolul.
- Mulțumesc, domnule doctor, bine că nu sunt eu vi-

novat. O să-i spun și soției, să știe și ea.                                                                                                                                  
***

- De ce bărbații aleargă după femei cu care nu vor să
se însoare.

***
- Din același motiv pentru care câinii fug după mașini

pe care nu au  de gând să le conducă. 
***

- Mă Vasile, cum poate vaca ta să dea 100 litri de
lapte pe zi?

- Păi, mă Ioane, depinde de ce-i spui. Eu mă apropii
de ea și o întreb:  „Ce o să am azi, lapte sau
carne?”

***
* Pe unul beat l-a prins noaptea într-un cimitir. Un

schelet care l-a văzut s-a hotărât să-l sperie; s-a
dus încet la el și l-a bătut ușor pe umăr, pe la spate,
cerându-i foc la țigară. Bețivul s-a întors, s-a uitat
la el și i-a spus: ”Uite cum arăți dacă fumezi...”  

VORBE ÎNȚELEPTE
(din înțelepciunea populară)

*  Viața e prea scurtă pentru a pierde vremea urând
pe cineva.

* Fă pace cu trecutul tău ca să nu-ți ruinezi prezen-
tul.

* Elimină din viața ta tot ce nu este util, frumos sau
vesel.

* Nimeni nu este responsabil de fericirea ta decât
numai tu, așa că orice gând rău al cuiva despre tine
și ai tăi nu îți aparține. 
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Interceptări în masă. 
Prin înșelarea SUA

Romania, cu o populatie mult mai mica, efectueaza
anual de trei ori mai multe interceptari decat Statele
Unite. Si asta in conditile in care nu Romania, ci
Statele Unite se confrunta cu provocari majore de tip
terorist. Aceasta situatie statistica are in vedere insa
doar acele interceptari facute in baza unor mandate
judecatoresti. Daca luam in calcul insa si interceptarile
fara mandat, atunci numarul acestora creste expo-
nential. Si, de fapt, nici nu mai poate fi calculat. 
Cu ajutorul unei dezvaluiri facuta zilele trecute de
generalul Dumitru Iliescu, fost sef al Serviciului de
Protectie si Paza, pe care o pun in legatura cu alte
informatii pe care le-am prezentat in trecut opiniei
publice, voi demonstra in cele ce urmeaza cat de
pervers este sistemul creat inca de la inceputul
primului mandat al lui Traian Basescu, sistem care
functioneaza si in prezent.
Monitorizarea fara mandat judecatoresc in masa a
populatiei din Romania are la baza doua hotarari
adoptate de Consiliul Suprem de Aparare a tarii. 

Ambele din 2005. Hotararea 045 din 18 mai si, apoi,
hotararea 0121 din 4 octombrie. Cea de-a doua
hotarare CSAT o modifica pe prima, stabilind cine
sunt beneficiarii monitorizarilor fara niciun fel de
mandat. Si, din continutul acestor documente, rezulta
clar faptul ca atat SRI cat si DNA au, incepand din
octombrie 2005, acces la sistemul denumit MONSAT.
Adica Sistemul National de Monitorizare a Comunicatiilor
Transmise prin Satelit. Acest sistem a fost creat de
catre Statele Unite, ca raspuns la provocarile de tip
terorist si, conform hotararii adoptate de Congresul
american, prin MONSAT nu pot fi monitorizate decat
acele persoane despre care exista dovezi certe –
nici macar suspiciuni – ca au activitati de tip terorist.
Orice alte monitorizari sunt interzise. Acest sistem,
care are serverul central in sediul NSA, permite mon-
itorizarea in timp real a convorbirilor telefonice oriunde
ar avea loc acestea, a comunicatiilor electronice, dar
si a pozitiei fiecarei persoane.
Ei bine, Romania, sub pretextul parteneriatului strategic
cu Statele Unite si a faptului ca sustine lupta impotriva
terorismului, a solicitat si a primit acces la sistemul
MONSAT. Evident, in aceleasi conditii ca si institutiile
din Statele Unite. Atata doar ca presedintele Traian
Basescu nu a respectat legea americana, care era
obligatorie si pentru autoritatile de la Bucuresti.
Prin intermediul celor doua decizii CSAT, atat SRI cat
si DNA au primit acces practic nelimitat la MONSAT,
prin inselarea intr-un mod de-a dreptul ordinar a
statului american. 

Incepand din 4 octombrie 2005, cetatenii romani au
fost monitorizati in masa, fara a-si mai pune nimeni
problema daca cei supusi monitorizarii au sau nu
vreo legatura cat de mica cu activitatea terorista.
Terorismul a devenit doar un pretext pentru o operatiune
ampla de politie politica. si nu numai. Nu doar
politicienii incomozi, ziaristii sau liderii sindicali au
fost astfel monitorizati non stop, fara vreun mandat.
Ci si mediul de afaceri. Pentru ca, de pilda, oamenii
din SRI sa poata obtine controlul asupra unor societati
comerciale. Pentru ca unele sa fie favorizate in detri-
mentul altora.
Incalcarea in acest fel a drepturilor si libertatilor fun-
damentale ale omului timp de 13 ani este inspaiman-
tatoare. Cu atat mai mult cu cat se produce si in
prezent. Dar si mai inspaimantator este un alt element.
In dorinta lor de a obtine puterea absoluta, sefii SRI
au supravegheat prin MONSAT un numar urias de
ofiteri superiori. Inclusiv ofiteri superiori ai Armatei
Romane. Toti acestia, inclusiv ofiterii SRI, prin natura
activitatii lor, lucreaza cu informatii clasificate Cei
care au efectuat monitorizarea au avut astfel acces,
fara nicio baza legala, la un numar imens de informatii
strict secrete.
Ce s-a intamplat mai departe cu aceste informatii, nu
se stie. Unde au ajuns ele si cum au fost ulitizate
este inca un mister. Dar cea ce se stie e ca niciuna
dintre nenumaratele persoane supravegheate astfel,
fara niciun mandat judecatoresc, nu a fost catalogata
in baza unor informatii certe drept terorist.

sursa: corectnews.com

IN MEMORIAM

GABRIEL BÂZGAN
(6 martie 1955 - 27 aprilie 2018)

Dacă astăzi există la New York și în împrejurimi cea mai mare și mai concentrată comunitate românească din America, aceasta se datorează
în bună parte extinderii ample a mass-mediei de limba română de aici, la care Gabriel Bâzgan și-a adus o contribuție substanțială.

Când în 1989, de la ”pușcăria națională” numită România s-a dat liber, mulți compatrioți au plecat în lumea largă.
Dacă nu aveai rude sau prieteni pe Afară, de la care să speri un sprijin de început, te îndreptai spre locurile

unde auzisei că se află mulți din neamul tău. Sute de mii au ajuns și în America. Pentru noii sosiți, cât și
pentru cei aflați mai de mult aici, important era să citească, dar mai ales să audă și să vadă ”casa

părintească”, aceasta însemnând enorm de mult.
După 4 ani cu radio ”Vocea Românească”, în 1993 deschid, tot pentru prima oară aici, postul de
televiziune ”Romanian Voice TV”, difuzat pe canalul 25, WNYE din New York. Emisiunile le-am
realizat cu ajutorul lui Gabriel Bâzgan, acest bun și destoinic român. Din punct de vedere tehnic
privind editarea, montarea și multiplicarea casetelor necesare stației TV, Gabi Bâzgan a fost
singurul profesionist în care m-am bazat ani de zile. După ce fostul meu partener, Doru Barbu,
s-a retras, timp de 6 ani doar Gabi și cu mine, zile și nopți, am făcut tot ce era necesar: selectam
materialele video primite din România și pe cele realizate de noi, copiam și trimiteam alte casete

video în 6 localități noi pentru a fi prezentate, în fiecare săptămână, românilor din acele zone, pe
stațiile locale TV. Bani de unde? Doar vise și satisfacția sufletească de a contribui la păstrarea și

afirmarea spiritului românesc pe pământul american și totodată la apropierea și unirea noastră aici.
Priceput în toate, cu un bun simț rar întâlnit, cu dragoste pentru comunitate, neam și țara natală,

absolventul Institutului de Arhitectură ”Ion Mincu” din București și emigrant în America, acesta a fost
românul Gabriel Bâzgan.

Dumnezeu să te ierte, dragă Gabi!
Vasile Bădăluță
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CURIER JURIDIC

de Avocat Robert S. Popescu ESQ

CONTRACTELE VERBALE
Într-un articol pe care l-am scris cu mai mult de un an în urmă, am explicat că în
Statele Unite și contractele verbale pot fi la fel de valabile ca și cele scrise.  Un
caz decis de tribunalul federal de apel din circuitul al treilea, de care m-am folosit
de curând în unul din cazurile firmei mele, exemplifica clar acest principiu.
Să presupunem că cinci parteneri într-o firmă care are 25 de angajați și care pro-
duce anual peste zece milioane de dolari, doresc excluderea din firmă a parteneru-
lui numărul șase.  Încep discuții cu acesta și eventual, în jurul mesei unui “prânz
de lucru” cei cinci oferă să cumpere partea celuilalt partener “la preț rezonabil”.
Partenerul numărul șase acceptă oferta imediat.  Ulterior, cei cinci nu mai doresc
să cumpere partea celuilalt. 

Partenerul numărul șase are două probleme:  înțelegerea nu este formalizată
într-un contract clar, în scris, și prețul de vânzare/cumpărare nu a fost precizat în
mod exact.

În  Board of Trustees v. Centra, tribunalul federal de apel a decis că un contract
verbal este la fel de valabil ca unul scris.  În plus, judecătorii tribunalului de apel
au decis că, la lipsind precizarea unui preț concret definitizat, nu invalidează
înțelegerea deoarece, “valoarea rezonabilă” poate fi stabilită prin expertiză. 

Astfel, cu anumite excepții, legea americană recunoaște validitatea înțelegerilor
verbale între două persoane.  De aceea, de obicei este posibilă acționarea ăn
judecată a unei persoane care și-a încălcat promisiunea asumată verbal față de
cealaltă persoană.  Bineînțeles, există excepții care, în mai toate jurisdicțiile
Statelor Unite sunt enumerate în așa-numitul “Statute of Frauds”. 

Aceste excepții, care impun existența unui contract în scris pentru ca partea
păgubită să poată acționa în judecată pe pârât pentru abaterea sa de la înțelegere,
cuprind următoarele cazuri:

Orice obligație contractuală care nu poate fi îndeplinită în cursul unui singur an
de la data contractului (exemplu: înțelegere verbală încheiată pe data de 1 ianuarie

2009 în baza căreia una din părți este angajată să lucreze pentru o perioadă de
12 luni începând cu data de 1 martie 2009; această înțelegere verbală nu are
niciun efect și este nulă deoarece obligația nu poate fi îndeplinită până la data de
1 ianuarie 2010);

O promisiune pentru garantarea plății datoriei altuia (exemplu: promisiunea
verbală a unei persoane de a plăti datoria unei corporații care îi aparține nu are
niciun efect);

O promisiune pentru plata unei datorii care a fost deja eliminată prin Legea
Falimentului;

Orice înțelegere al cărei obiect este o proprietate imobiliară;

Orice contract care se încadrează în Codul Uniform Comercial pentru vânzarea
unui bun cu o valoare mai mare de $500.00;

Orice înțelegere pentru plata serviciilor prestate de oricine în afară de avocați
sau agenți imobiliari.

Este de reținut faptul că fiecare jurisdicție are și alte reguli care pot afecta
aceste principii de bază.  Pentru a evita orice problemă cu privire la îndeplinirea
obligațiilor rezultate dintr-o înțelegere între două personae, este indicat ca această
înțelegere să fie făcută în scris, în termeni cât mai clari, incluzând toate aspectele
tranzacției și să fie semnată de ambele părți.  Urmând această cale, se pot evita
neînțelegerile și litigiile inutile.

Avocat Robert Popescu
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România nu e interesantă? 
Uite cum ne invadează străinii

Legenda că românii pornesc în valuri către Occident în
căutare de joburi, iar la noi nu vine nimeni, începe să
pălească. Fluxul românilor care pleacă în străinătate (cel
mai probabil merg la muncă, nu în scopuri turistice) se
află în scădere, dar îl depăşeşte pe cel al străinilor care
vin în ţara noastră, deşi acesta creşte simţitor.
Cei mai mulţi vizitatori ne vin din Europa, topul statelor
fiind dominat de Bulgaria şi Ungaria, urmate la mare
distanţă de Italia.
Plecările vizitatorilor români în străinătate, înregistrate la
punctele de frontieră, au fost în luna martie 2018 de
1.368.200, în scădere cu 0,5% comparativ cu luna martie
2017. Mijloacele de transport rutier au fost cele mai
utilizate pentru plecările în străinătate, reprezentând 65,7%
din numărul total de plecări, se arată într-un comunicat
publicat de Institutul Naţional de Statistică (INS).
Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la
punctele de frontieră, au fost în luna martie 2018 de
933.000, în creştere cu 9,5% faţă de luna martie 2017.
Majoritatea vizitatorilor străini provine din ţări situate în
Europa (90,3%).
Din totalul sosirilor vizitatorilor străini în România, 56,0%
provin din statele Uniunii Europene.
Dintre statele Uniunii Europene, cele mai multe sosiri
s-au înregistrat din Bulgaria și Ungaria (fiecare cu câte
25,0%), Italia (10,1%), Germania (8,5%), Polonia şi Regatul
Unit (fiecare cu câte 4,4 %) și Franța (4,3%).
Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în
luna martie 2018 au însumat 1.423.300, în creştere cu
6,0 % faţă de cele din luna martie 2017. Din numărul total
de înnoptări, înnoptările turiştilor români în structurile de
primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat în
luna martie 2018 75,2%, în timp ce înnoptările turiştilor
străini au reprezentat 24,8%.
În ceea ce priveşte înnoptările turiştilor străini în structurile
de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o
cei din Europa (73,0% din total turişti străini), iar din
aceştia 83,1% au fost din ţările aparţinând Uniunii Eu-
ropene.
Durata medie a şederii în luna martie 2018 a fost de 1,9
zile atât la turiştii români cât şi la turiştii străini.
Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în luna
martie 2018 a fost de 22,5% pe total structuri de cazare
turistică, în creştere cu 1,2 puncte procentuale faţă de
luna martie 2017.

Măsură UE pentru standard
dublu de calitate. 

Producătorii, în corzi
Producătorii ar putea despăgubi toți clenții care au fost
victime ale strategiei privitoare la standardul dublu de
calitate al produselor.
Mai mulți membri ai Parlamentului European au adus
propuneri care să îmbunătățească legislația comunitară
cu privire la protecția consumatorilor în contextul existenței
unui dublu standard de calitate pe care l-ar utiliza companiile.
Aceștia doresc crearea unui cadru legislativ care să
permită despăgubirea cetățenilor, care au fost victime ale
acestei strategii, chiar de către producătorii care au aplicat
astfel de politici. 
Practica dublei calități, adăugată la "lista neagră"
"Autoritățile naționale nu reușesc să abordeze acest
aspect (n.r. dublul standard de calitate) în mod individual
și solicită, prin urmare, găsirea unei soluții la nivelul UE. 

Reamintim că Directiva 2005/29 / CE privind practicile
comerciale neloiale este principalul instrument de protecție
a consumatorilor de practicile înșelătoare și neloiale;
invităm Comisia să modifice anexa I la Directiva privind
PCN, adăugând practica dublei calități la lista neagră;
solicită Comisiei să ofere un cadru juridic care să permită
consumatorilor să solicite despăgubiri din partea
producătorilor atunci când au fost încălcate drepturile
consumatorilor", se arată într-un amendament la regula-
mentul privind dublul standard de calitate, conform Eco-
nomica .

Autoturisme second hand. 
Cele mai vândute mărci

Conform datelor oficiale de la DRPCIV, în România
s-a înregistrat o scădere a înmatriculărilor de auto-
turisme second hand.
Înmatriculările de autoturismele second hand au
scăzut, în primul trimestru al anului, cu 5,84%, până
la 120.641 de unităţi, comparativ cu aceeaşi perioadă
din 2017, reiese din statistica Direcţia Regim Permise
de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV),
consultată de Agerpres.
În primele trei luni din anul anterior au fost înregistrate
în evidenţele oficiale 128.123 de autoturisme rulate.
Cele mai vândute mărci auto second hand
Potrivit datelor DRPCIV, cele mai înmatriculate auto-
turisme rulate, consemnate în intervalul ianuarie -
martie 2018 au fost: Volkswagen (31.038 de unităţi,
scădere de 10,1% faţă de T1 din 2017), Opel (15.531
unităţi, -15,97%), Ford (11.173 unităţi, -12,17%),
BMW (11.130 unităţi, -0,04%), Audi (7.168 unităţi, -
37.34%), Mercedes-Benz (6.095 unităţi, -3,54%),
Skoda (5.381 unităţi, +5,08%), Renault (5.214 unităţi,
-6,19%) şi Aston Martin (3.859 unităţi, în comparaţie
cu cele doar două exemplare înmatriculate anul
trecut, în aceeaşi perioadă).
Pe de altă parte, la nivelul primului trimestru din
2018, înmatriculările de autoturisme noi au crescut,
în România, cu 28,58%, ajungând la 28.643 de
unităţi, în comparaţie cu aceeaşi perioadă din anul
precedent, când s-au înregistrat 22.276 de exem-
plare.
Cele mai vândute mărci auto noi
În funcţie de numărul unităţilor înmatriculate, numai
în luna martie, cele mai multe solicitări au vizat
mărcile: Dacia - cu 1.897 de exemplare, în creştere
cu 21,84% faţă martie 2017, Ford (774 unităţi, -
24,56%), Volkswagen (767 exemplare, +31,34%),
Skoda (680 exemplare, +25,93%) şi Opel (477 ex-
emplare, +62,24%).
Totodată, cea mai redusă frecvenţă a înregistrărilor
la DRPCIV s-a înregistrat la: Alfa Romeo (8 unităţi),
Subaru (4), Ford-CNG-Technik (3), Maserati şi Mer-
cedes-AMG (câte două exemplare), Bentley, Lada,
Lamborghini, Rolls-Royce şi Aston Martin (câte o
unitate).
Conform statisticii DRPCIV, parcul auto naţional din
România ajunsese, la finele anului 2017, la peste
7,635 milioane de unităţi, în creştere cu 8,91% faţă
de anul precedent. Din acest total, peste 1,320
milioane de vehicule erau înmatriculate în Bucureşti.

Efectul BOMBĂ al scumpirii
ţigărilor în România

Statistică îngrijorătoare legată de vânzarea ilegală de
ţigări, făcută publică de o companie internaţională. România
ocupă primul loc în Europa Centrală și de Est ca nivel al
traficului ilegal cu țigarete, după ce anul trecut autoritățile
din Polonia au reușit să reducă semnificativ activitatea
rețelelor de contrabandă. În martie 2018 piața neagră a
țigaretelor din România a ajuns la 17,2% din totalul con-
sumului, în creștere cu 1,6 puncte procentuale față de în-
ceputul aceluiași an, se arată într-un comunicat emis de
British American Tobacco. Anual se pierd aproximativ 3
miliarde de lei din cauza contrabandei, sub formă de
accize și taxe care nu mai ajung la bugetul de stat
”În contextul în care România a urcat pe un loc 1 pe care
nu și-l dorește nimeni, acela de piață de desfacereși
sursă de profituri uriașe pentru rețelele de contrabandă,
este binevenit anunțul Ministerului de Finanțe că au fost
identificate soluțiile pentru securizarea frontierelor și că
implementarea lor va fi realizată până la finalul acestui
an”,a declarat Ileana Dumitru, Director Juridic și Relații
Publice în cadrul British American Tobacco, Europa
Centrală și de Sud.
Compania cere autorităţilor să facă eforturi pentru com-
baterea contrabandei cu tutun, citând  stopcontrabanda.ro,
care anunţă că  în 2017autoritățile române au împiedicat
circa 150 de milioane de țigarete să ajungă pe piața
neagră, reprezentând însă doar circa 3% din totalul țigărilor
ilicite consumate în țară.
„Cu cele 640 de milioane de euro neîncasate de stat
pentru țigările de contrabandă vândute anul trecut în
România s-ar fi putut achiziționa toate scannerele și
echipamentele necesare pentru împiedicarea oricărui
produs contrafăcut să ajungă în țară, nu doar a țigărilor”,
a mai spus Ileana Dumitru.
Conform studiului „Sun Report” din 2017, realizat de către
KPMG și Royal United Services Institute, din Marea
Britanie, principala măsură adoptată de către Poloniaa
fost întărirea securității granițelor cu Belarus și cu regiunea
Kaliningrad a Rusiei, cele două zone din care proveneau
majoritatea țigărilor de contrabandă.

SCANDAL SEXUAL în învățământ:
O profesoară și un elev de 16

ani au fost prinși chiar de
mama băiatului

Timiş: Profesoară de limba română, cercetată disciplinar
în urma unei relaţii cu un elev de 16 ani, informează
News.ro. O profesoară de limba română de la liceul din
Făget, judeţul Timiş, este cercetată disciplinar, fiind acuzată
că ar avea o relaţie cu un elev în vârstă de 16 ani.
Şeful Inspectoratului Şcolar Timiş, Aura Danielescu, a de-
clarat pentru News.ro că la Liceul Teoretic ”Traian Vuia”
din Făget a fost constituită o comisie de anchetă pentru a
cerceta o posibilă relaţie între o profesoară de limba
română şi un elev de 16 ani.
"La nivelul unităţii de învăţământ a fost formată o comisie
de cercetare prealabilă pentru analizarea unei situaţii
între o persoană de sex feminin şi una de sex masculin, şi
dacă se adevareşte că femeia este cadru didactic şi
probele duc la această concluzie, această persoană va
răspunde pentru consecinţele faptelor ei. Înteleg că mama
a depus şi o plângere penală, în paralel se va face şi
această cercetare. Sancţiunile sunt prevăzute în legea
educaţiei. Cea mai usoară este un avertisment, iar cea
mai grea este desfacerea contractului de muncă. Repet,
dacă se dovedeşte că este vorba de un cadru didactic.
Unitatea de învăţământ este angajatorul şi tot ea trebuie
să ia o decizie", a precizat  Aura Danielescu.
Relaţia dintre cei doi a fost descoperită de mama băiatului,
care a găsit mai multe mesaje între cei doi. Femeia a
mers şi a vorbit cu profesoara fiului său, însă aceasta a
negat totul.
Mama elevului a sesizat conducerea liceului despre
această situaţie, iar apoi a depus o plângere la Inspectoratul
Şcolar Timiş.
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Ciugud, comuna care arată mai bine
decât majoritatea orașelor din țară

În urmă cu 20 de ani, bugetul comunei Ciugud din judeţul Alba abia ajungea pentru plata
salariilor celor câţiva angajaţi. Anul trecut, investitorii care au afaceri acolo au plătit taxe
şi impozite locale de 2,5 milioane de lei. Între cele două etape, la Ciugud au fost investite
27 de milioane de euro, fonduri europene, în asfalt, reţeaua de apă, de canalizare şi cea
electrică.
Cu dreptunghiuri de gazon verde la porţi şi acoperişuri de aceeaşi nuanţă, cu drumuri
asfaltate şi corespunzător marcate... chiar şi hăt dincolo, între parcelele agricole, locul
pare, privit de sus, decupat din landurile bavareze. Dar nu e. Este Ciugudul Albei.

Comuna Ciugud e formată din şase sate. Cinci dintre ele sunt aşezate pe malul stâng al
râului Mureş, iar satul Hapria este deja pe podişul Secaşelor.
Prin 2000, bucata aceasta de ţară rămânea deseori în noroaie şi-n beznă. Cu vreo
70.000 de lei în buget, abia îşi permitea gaz pentru dispensar şi sobele şcolilor. 2600 de
suflete trăiau cu confortul în visuri şi atât.
„Ca orice sat românesc nu aveam apă, nu nu aveam... Era o comună îmbătrânită, cu
oameni fără prea multe speranţe. Cu şcolile dărăpănate, cu căminele culturale praf, fără
viaţă culturală, fără prea multă viaţă sportivă. Veniturile proprii ale comunei Ciugud erau,
transformate în euro acum, 15.000 de euro. Ce puteai sa faci cu ei?”, spune Gheorghe
Damian, primar în comuna Ciugud. Era perioada de preaderare europeană. România se
pregătea pentru masa bogaţilor. Se făceau calcule, cursuri, planuri.
În 2005, când au apărut primele fonduri de pre-aderare în România, funcţionarii Ciugudului
au întocmit câteva proiecte mărunte. Au fost acceptate şi plătite. Primul proiect a însemat
dotarea primăriei cu computere şi softuri care să le uşureaze planificarea viitoare.
Autorităţile comunale şi-au dat seama că banii europeni nu-s utopie. Că nu depind de
Guvern, de Putere şi nici de Opoziţie. Au prins curaj şi-au început să-i caute în proiecte
diverse, imperios necesare pentru comunitate.
În primul an al României în Uniunea Europeană, când sute de primării abia descopereau
definiţia fondurilor nerambursabile, Ciugudului îi era aprobat cel mai mare proiect din
istoria comunei: şapte milioane şi jumătate de euro pentru asfaltarea drumurilor, 47 de
kilometri de reţea de canalizare şi 45 de kilometri de reţea de apă curentă, potabilă.
„În spatele tuturor lucrurilor stau oamenii. Era important să avem o resursă umană
capabilă să deruleze genul ăsta de proiecte”, spune Doru Dan Pop, administrator public
Primăria Ciugud.
De zece ani, 11 tineri se ocupă strict de accesarea banilor europeni. Gândesc proiectele,
le aşează pe hârtie şi aduc banii. Se zice că au aproape 100% rată de succes.
În 2013, de exemplu, Ciugudul a fost liderul României în atragerea fondurilor europene.
Şi-au rămas în top: astăzi, comuna are peste 70 de proiecte avizate şi 27 de milioane de
euro încasate.
„În Ciugud au fost amenajate şi staţii de autobuz inteligente. Locuitorii au un panou
electronic unde pot să vadă cât timp mai este până când autobuzul ajunge aici în staţie
şi au chiar şi automate de bilete”, relatează Alexandra Groza, jurnalist Digi24.
Ciugudul şi-a asfaltat până şi drumurile agricole. Au fost primele din ţară! Sunt 30 de
kilometri care leagă trei comune, şapte sate şi deservesc 2500 de hectare de teren şi 15
ferme. Iar localnicii au priceput că bunăstarea rămâne, doar dacă-i tratată cu respect.
Astăzi, comuna nu face anticameră la Judeţ şi nu cere pomană la Guvernul român.
Trăieşte din proiecte viabile şi îi e bine. De ceva vreme a făcut chiar o aroganţă: şi-a
iluminat uliţele satelor cu energie verde produsă de panouri solare şi o micro-centrala
eoliană.
„Este un parteneriat între comuna Ciugud şi Politehnica Timişoara, un proiect de un
milion de euro finanţat de către Guvernul Norvegiei. Ar mai trebui să plantam câteva mi-
crocentrale, să ne creştem capacitatea de producţie, iar pe versantul acesta să punem
încă un grup de panouri solare, în aşa fel încât sa ne producem toată energia electrică
necesară pentru consumul instituţiilor publice şi a iluminatului public în întreaga comună”,
mai spune primarul Gheorghe Damian.
Viaţa-n Cigud e similară unui oraş european civilizat. Place şi atrage. Din 2600 de
locuitori în anul 2000, comuna a ajuns la 3200. Mulţi nou-veniţi sunt foşti orăşeni.
- Eu am venit din Alba în Ciugud. Deci eu chiar am dorit să vin în comuna asta pentru, în
primul şi în primul rând, oamenii care sunt aici. E o comună foarte faină, oamenii faini.
Mă simt întotdeauna ca într-o staţiune.
- Tot îmi place la comuna Ciugud. Absolut tot. Oameni, locul, viaţa liniştită, viaţă ca la
oraş, liniştită, ca la ţara. Absolut tot. S-a modernizat tot. E... Aproape că nu ne vine să
credem cum era Ciugudul înainte şi cum arată acum.
Povestea creşte şi merge mai departe. Autorităţile lucrează la un pod care va scurta
drumul ciugudenilor spre Alba-Iulia.
„Valoarea lui este aproximativ două milioane de euro, vine în completarea unui alt proiect
de două milioane de euro finanţat din fonduri europene, pe care chiar acum îl avem şi pe
acela în derulare: cel de a asfalta ultimele bucăţi de străzi din comuna Ciugud care încă
sunt pietruite”, spune Doru Dan Pop, administrator public Primăria Ciugud.
Primăria a amenjat şi o zonă industrială, unde s-au investit zece milioane de euro şi au
fost înfiinţate peste o mie de locuri de muncă. Din afacerile derulate aici primăria câştigă
anual două milioane şi jumătate de lei. Şi pentru că le este tuturor bine, la Ciugud, pe
străzi, este internet WI-FI. Gratuit, desigur!

LEGE SALARIZARE, MODIFICARE. 
Vasilescu - Pintea, acord cu SINDICATELE

Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, și ministrul Sănătății, Sorina Pintea, fac declarații
după ce au ajuns la un acord cu sindicatele.

Au fost 11 ore de negocieri. Sorina Pintea a făcut primele declarații: 
- întâlnirea a fost organizată de premierul României. S-au făcut propuneri liderilor

sindicali pentru deblocarea discuțiilor apărute în sistemul de sănătate, premierul a avut
discuții și cu managerii de spitale, constituindu-se un grup de lucru. 

- în urma discuțiilor cu managerii de spitale și cu liderii de sindicat s-a ajuns la concluzia
că legea salarizării și regulamentul sporurilor au fost aplicate uneori în mod subiectiv
de către spitale. 

- pot să vă dau un exemplu cel puțin hilar. Două spitale au declarat scăderi de salarii în
decembrie 2016: Spitalul județean Arad din 1959 de angajați, 1820 de angajați au avut
scăderi. Focșani: din 1366 de angajați, 1307 au avut scăderi. 

- s-a decis modificarea legii salarizării, dar nu în sensul modificării coeficienții de
ierarhizare și nu în sensul de a modifica coeficientul de 30% aplicat la anvelopa
salarială ca și regulă generală. 

Lia Olguța Vasilescu a prezentat modificările: 
- 7.000 de persoane au avut scăderi, din care mai multe de jumătate erau în două

spitale. 
- se fac modificări pe legea salarizării, dar vor viza strict modul de acordare a sporurilor,

nu vom umbla către grila de coeficienți, cu excepția coeficientului pentru director de
îngrijiri. 

- una din măsurile importante este scoaterea gărzilor efectuate de medici și asistente în
afara plafonului de 30% prevăzut pentru sporuri.  

- toate gărzile vor fi plătite. 
- guvernul a decis ca pentru spitalele de monospecialitate să se permită o suplimentare

a sporurilor. 
- și autoritățile locale și managerii trebuie să aplice și să respecte regulamentul de

sporuri. 
- Corpul de control al primului ministru este pregătit să intervină în orice situație de acest

gen. 
- Se acordă sume compensatorii pentru toți angajații din sistemul sanitar care au

înregistrat dimininuări de venituri nete față de februarie 2018. Suma compensatorie
urmează să acopere integral această diferență. Nu mai putem vorbi despre o scădere
de venituri în sistemul sanitar. 

- Am hotărât să introducem un nou filtru în lege pentru a nu mai rămâne la arbitrariul
managerilor de spitale și al autorităților locale să aloce sporuri pe criterii subiective,
încălcându-se grav legea. 

Lider sindical: 
- Am încheiat un acord cu șapte puncte importante, citite de doamna ministru. 
- Renunțăm la greva generală programată pentru 11 mai. Suntem mulțumiți. Am fost de

acord să renunțăm la greva din 11 mai.

Măsură UE pentru standard dublu de calitate
Producătorii ar putea despăgubi toți clenții care au fost victime ale strategiei privitoare la
standardul dublu de calitate al produselor.
Mai mulți membri ai Parlamentului European au adus propuneri care să îmbunătățească
legislația comunitară cu privire la protecția consumatorilor în contextul existenței unui
dublu standard de calitate pe care l-ar utiliza companiile. Aceștia doresc crearea unui
cadru legislativ care să permită despăgubirea cetățenilor, care au fost victime ale acestei
strategii, chiar de către producătorii care au aplicat astfel de politici. 
Practica dublei calități, adăugată la "lista neagră"
"Autoritățile naționale nu reușesc să abordeze acest aspect (n.r. dublul standard de
calitate) în mod individual și solicită, prin urmare, găsirea unei soluții la nivelul UE.
Reamintim că Directiva 2005/29 / CE privind practicile comerciale neloiale este principalul
instrument de protecție a consumatorilor de practicile înșelătoare și neloiale; invităm
Comisia să modifice anexa I la Directiva privind PCN, adăugând practica dublei calități la
lista neagră; solicită Comisiei să ofere un cadru juridic care să permită consumatorilor să
solicite despăgubiri din partea producătorilor atunci când au fost încălcate drepturile con-
sumatorilor", se arată într-un amendament la regulamentul privind dublul standard de
calitate, conform Economica.
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Secretul micilor de la Cocoșatu
Românii şi străinii care vin în vizită la Bucureşti fac
obligatoriu un popas la Cocoșatu - un loc de legendă, de
la marginea Capitalei. Ceva mai spre centrul oraşului,
micii se fac şi acum după o reţetă care, în 1870, i s-a
părut demnă de consemnat unui jurnalist francez din
acele timpuri. Iată povestea lor.
Micii... Sunt ai noştrii, au ba? Sunt ruda mai săracă a
cevapilor (cevapcici) sârbeşti? Ne-am trezit, pur şi simplu,
cu ei în taverne şi i-am adoptat? Ori... au fost născociţi din
nimereală, pe Covaci la numărul 3, cum spune povestea?
Că povestea... aşa zice: micul care sfârâie astăzi pe
grătarele românilor de pretutindeni a apărut la crâşma
unui anume Iordache Ionescu, din strada Covaci, 3.
Nea Sandu, de la Cocoșatu, ne spune povestea: „Nema-
iavând maţe, intestinele alea pentru cârnaţi, a început să
tragă mici. Şi i-a pus pe grătar. Şi de atunci au rămas
micii. E o poveste care-i veche, veche...Eu cred că este
reală, pentru că poporul român întotdeauna a fost foarte,
foarte inventiv”.

Nea Sandu a intrat în breaslă prin anii '60. Şi-a făcut uce ni -
cia la Sohatu, în Călăraşi. L-a întâlnit apoi pe celebrul Ion
Oiţă. Au bătut palma. Şi împreună... au făcut micul vedetă.
„Am lucrat la o reţetă pe care am perfecţionat-o pe zi ce
trece. Nu există ţară în lumea asta care să nu vină să
servească mici de la Cocoşatu”, se laudă nea Sandu.
Maestrul are aproape şapte decenii de viaţă. Şi poveşti
cât pentru şapte vieţi. Din '92... afacerea sa e-n buza DN-
ului, la Cocoşatu, în Băneasa. Cu grătarul, fumul şi...
reţeta sa secretă.
- Vreau şi eu 6.
- 6. La pachet sau aici?
- La pachet!
- Muştar, pâine tăticu?
- Muştar, pâine...
Reporter: Că suntem între noi, vorba aia: care-i reţeta,

care-i secretul? 
Nea Sandu: Reţeta e puţin secretă...48 de ore trebuie să

şadă carnea la macerat. După ce s-a făcut, o băgăm la
cameră frigorifică. 

- Vită, oaie, porc? Amestec?
- Vită şi porc. Numai aşa lucrăm. Şi condimentele necesare

care se pun. Asta... Aici e o chestie pe care...
- Dar tot nu-mi spuneţi reţeta.
- Ăsta-i singurul suspans care trebuie... Şi dacă staţi lângă

mine şi tot nu-i faceţi! Ne provoacă nea Sandu.
Pe reţeta care a făcut locul celebru mulţi i-au oferit bani
grei. Nea Sandu nu s-a lăsat convins.
„Pe bani foarte mulţi. Şi de aici, şi de afară. Mai ales din
Israel, care... Şi acum încă se roagă de mine ca să merg
cu ei acolo. Şi n-am vrut să plec”, spune nea Sandu.
Viaţa l-a făcut, totuşi, milionar. În... prieteni. Şomeri sau
medici, artişti, scriitori, actori, afacerişti şi politicieni,
deopotrivă, l-au vizitat şi... i-au savurat deliciul.
- Cred că dintr-o sută de clienţi, 99 spun: sărut mâna,

mulţumesc nenea Sandu.
- Înţeleg... Paulo Coelho a fost aici!?
- Da, a fost aici. Încă a dat şi câteva interviuri la câţiva

clienţi la masă. E unul din... poate cei mai mari scriitori
ai lumii care ne-a vizitat. Şi plus alţii care au fost de la
Hollywood. Mulţi actori. Jude Law şi mulţi, mulţi actori
care au venit şi ne-au vizitat cârciuma. Însuşi con-
silierul... prim-consilierul lui George W. Bush a fost la noi
în cârciumă.

Grătarul fumegă. Jarul e-întocmai... Micii se coc cum
scrie-în reţeta lui Sandu Cocoşatu: probabil cel mai popular
chef de mici de pe la noi şi de oriunde. Dacă-l cunoaşteţi
sau ba... fiţi pe fază: va scrie o carte.

- Scriu o carte despre tot. Şi realizarea şi felul cum se
prepară micii, dezvăluie nea Sandu.

Secretul micului din lumea bună a secolului l XIX-lea
Kera Caliţa, din locanta deschisă în zona Mitropoliei, pe
vechea Cale a Craiovei, prepară mititei... ca-n vremea
boemă din Belle Epoque.
Kera Caliţa: M-am pregătit pentru reţeta de mititei din

1870, de la Leul şi Cârnatu. Mi-am pus, ia uite,
păhăruţele de argint. Reţeta lui Ulysse de Marsillac, pe
care a scris-o de la Leul şi Cârnatu, de pe 11 Iunie. Uite,
la 1870, reţeta de mititei se făcea aşa: din carnea de
bou, moale, sau de viţică, ce vrei tu, de la gât şi lăsată
aşa, cu grăsime. La un kilogram de carne moale, de
bou, chiar dacă are guler de grăsime, se mai pun 100
de grame de seu de vacă. Asta este carnea moale din
jurul gâtului boului. Şi le tai mărunt, mărunt, şi le băgăm
la maşina de tocat prin sită deasă. Şi apoi prin sita mai
rară. La foc ai pus... 

- Zeama de oase! De fapt, oasele le-am pus la fiert... Cu
măduvă şi cu carne pe ea. Care fierb trei- patru ore. Şi
când se răceşte îi pui o căpăţână de usturoi.

Şi mai pune Kera Caliţa zinzifiruri în tocătură. Mirodenii,
adică, fără de care micul lui Ulysse... nu iese.
La un kilogram de carne, la reţeta de la Leul şi Cârnatu,
1870, se pun: în primul şi în primul rând, 12 grame de
cimbru proaspăt, bine măcinat.
Pune apoi... cubebe: un piper puţin iute. Şi enibahar. Şi
sare grunjoasă. Şi patru grame de anason stelat. Şi alte
patru de coriandru, plus un amestec scurt de lămâie şi bi-
carbonat. Adaugă peste plămadă fiertura de oase, călduţă,
şi pasta de usturoi strecurată fin. Apoi frământă bine.
Şi se amesteca această plămadă, acest aluat, atât de
temeinic, timp de o jumătate de oră. O lăsai puţin la
odihnit şi iar o luai o jumătate de oră la frământat...
Pune plămada într-o pânză. O înfăşoară ca-ntr-un cabalâc
turcesc şi-o pune să şadă-n tihnă, pe... gheaţă.
O aşezăm între fulgi de gheaţă. Atunci nu erau frigidere!
De-aici încolo, reţeta devine brusc... mută. Kera Caliţa
are şi ea secretele ei. Bucătarul trage pasta-n bucăţi. Le
unge cu seu şi... trece la copt domol, pe grătarul încins.
- Acum îi întoarcem pe toate cele patru laturi. Observaţi c-

au prins şi grill.
Bunătatea... ajunge pe-o tipsie argintată. Cu ardei iuţi şi
muştar fin. Că... aşa trebuie să fie decorul, de când a
apărut povestea.

Ce s-a întâmplat cu tânăra
surprinsă de Pro Tv în timp ce

priza droguri
O tânără a devenit virală fără să-și dorească. Aceasta a fost
filmată în timpul unui reportaj al știrilor Pro Tv în timp ce
priza droguri pe nas. Imaginile au făcut înconjurul internetului,
motiv pentru care s-a sesizat și Poliția. Reprezentantii Politiei
Judetene Constanta au fost cei care s-au autosesizat primii.

Deși în mod cert a fost recunoscută de prieteni și apropiați,
până în acest moment, tânăra amatoare de senzații tari
ilegale nu a putut fi identificată de oamenii legii. Ținând cont
că subiectul este încă de interes, polițiștii o caută în continuare
și speră să o poată aduce la audieri în cele din urmă.
Potrivit ultimului comunicat emis de autoritatea competentă:
“Pana in prezent, nu s-a reusit identificarea acesteia, dar
cercetarile continua”, au spus sursele citate. Așadar, se
pare că fata nu va avea zile liniștite în perioada următoare.

În România un minor din zece
este dependent de internet

Aproximativ 12% dintre minori sunt dependeţi de internet,
iar o treime dintre părinţi sunt îngrijoraţi în legătură cu
timpul petrecut de copii în mediul online, arată un studiu
realizat de Kasperky Lab.

Potrivit părinţilor 12% dintre minori sunt dependenţi de In-
ternet, iar pe lângă temerea că ar putea să vadă conţinut
nepotrivit sau explicit (36%) şi că există posibilitatea să
comunice cu persoane necunoscute (32%), teama că cei
mici nu se pot distanţa de lumea online devine şi ea rapid
una foarte importantă pentru părinţi.
„Având în vedere că este jumătate (51%) dintre părinţi
simt că ameninţările online pentru copiii lor cresc, timpul
petrecut pe Internet este un factor important pentru
siguranţa copiilor. Aceste motive de îngrijorare i-au
determinat pe 33% dintre părinţi să impună restricţii legate
de timpul petrecut în mediul virtual”, arată studiul.
Raportul arată însă că, limitarea timpului petrecut în
mediul online nu îi fereşte neapărat pe copii de pericole,
iar pe parcursul unui an, 44% dintre copii s-au confruntat
cu cel puţin o ameninţare online, 12% dintre ei accesând
conţinut nepotrivit sau intrând în contact cu programe
malware şi viruşi (10%).
„O opţiune alternativă pentru părinţi ar putea să fie aceea
să-i sprijine pe copiii lor în alte moduri, prin educaţie.
Peste o treime (37%) dintre părinţi vorbesc cu regularitate
cu copiii lor pentru a-i învăţa despre pericolele online, iar
31% încearcă să îi supravegheze atunci când sunt online,
eventual creând oportunităţi pentru a sublinia orice
ameninţare ar putea apărea şi a suplimenta efortul de ed-
ucare”, menţionează raportul.
„Educaţia şi comunicarea joacă un rol decisiv în procesul
prin care părinţii se pot asigura că cei mici folosesc
Internetul în mod responsabil şi în siguranţă. Dar este im-
portant să folosească şi programe care să întărească mi-
jloacele de apărare. Limitarea timpului petrecut online
este o parte esenţială din proces, dar nu funcţionează de
una singură. Tehnologia poate ajuta la reducerea riscurilor,
permiţându-le copiilor să exploreze în siguranţă toate as-
pectele pozitive ale Internetului şi să îşi dezvolte aptitudinile
digitale fără să se îngrijoreze în legătură cu ameninţările
cibernetice”, precizează Dmitry Aleshin, VP for Product
Marketing, Kaspersky Lab.
Specialiştii menţionează că Kaspersky Safe KIds este
creat pentru a ajuta părinţii să îşi protejeze în mod eficient
copiii de pericolele din mediul online, iar prin intermediul
acestei soluţii pot alege fie să blocheze accesul copiilor la
anumite aplicaţii şi site-uri, fie să-i ajute să conştientizeze
pericolele, avertizându-i că site-urile sau aplicaţiile pe
care sunt pe cale să le acceseze sunt riscante şi s-ar
putea să aibă conţinut periculos.
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Cățelușul bosniac și Șenila Germană

O poveste cu tâlcuri dramatice s-a petrecut anul trecut, ajungând însă în presă abia anul
acesta. O companie bosniacă de componente auto, furnizor al marelui concern german
Volkswagen, a îndrăznit să răspundă nerespectării unor obligații contractuale de către
acesta cu întreruperea livrărilor. Forțat de pierderile pe care le înregistra, VW s-a înțeles
până la urmă cu compania bosniacă, dar, ca pedeapsă, a scos-o dintre furnizori din anul
următor.
Cazul a ajuns în presă și cunoscuta revistă germană Bild l-a prezentat în cheia „nu muști
mâna care te hrănește!“. O liotă întreagă de menestreli din diferite țări, inclusiv din
România, ai colonialismului vest-european și multinațional au reluat mediatizarea cazului
în cheia respectivă, în atenția periferiilor recalcitrante: iată ce vă așteaptă dacă protestați
cumva! Ba, intrate pe mâna trădătorilor de neam și țară de prin colonii, relatările privind
cazul cu pricina au ajuns să prilejuiască nu numai avertismente despre soarta nefericită
ce-i poate paște pe cei care nu se înregimentează fără crâcnire, dar și excursuri savante
despre mâncarea pe care o oferă multinaționalele salahorilor lor (indiferent dacă state,
companii private sau pur și simplu angajați) și despre lipsa oricum de alternativă dacă
statutul de salahor nu le convine! Adică, dacă nu-ți dă de mâncare colonialistul, tu,
colonie, riști să mori și, decât să mori, mai bine îi pupi mâna stăpânului! Această mizerie
este vehiculată în diferite variante: ce șanse ai tu Polonie sau Românie fără investiții
străine (citește occidentale) sau ce dracu’ făceai dacă nu intrai în UE: te aruncai în
brațele rusului ori mâncai scovergi?!
Condamnat în poziția cățelușului care dacă nu-i dă vreun stăpân de mâncare ar urma să
moară de foame, țările est-europene, căci despre ele este vorba în chestiune, ar fi chiar
idioate să muște mâna care le hrănește! Întrucât, să fie clar: proverbul cu pricina este pe
deplin valabil! Proverbul este proverb și tâlcul lui de necontestat vine din străfundurile
experienței istorice. Numai că nu despre asta e vorba în ecuație!
Cățelușul bosniac nu s-a împăcat cu condamnarea pe care i-a trasat-o șenila germană și
nu pentru că ar fi el mai cu moț sau pentru că ar fi avut iluzia, desigur deșartă, că s-ar
împiedica de el șenila germană, ci pentru că a avut cutezanța de a atrage atenția, cu
propriul sacrificiu, asupra imensei, inimaginabilei demagogii cu care actualii stăpâni ai
economiei mondiale – în timp ce vorbesc de democrație, corectitudine politică și
dezvoltare prin globalizare – îi calcă în picioare pe sclavii lor într-adevăr multinaționali, în
ale căror rânduri est-europenii s-au adăugat în ultimele două decenii mai vechilor
africani, asiatici și latino-americani.
Poate cel mult cățelușul bosniac să se fi încumetat să facă ce-a făcut și în ideea, probabil
de asemenea deșartă, că, în condițiile acestei nesfârșite demagogii, s-o găsi cineva,
tocmai în numele valorilor trâmbițate, să-i țină partea! Mai ales că dreptatea era de
partea lui și a împilaților cățeluși de pretutindeni! Cu atât mai mult cu cât tâlcul proverbului
nu era câtuși de puțin pus în discuție. Căci miliarde de cățeluși – bosniaci, români,
polonezi, marocani, indieni, vietnamezi etc. – sunt cei ce hrănesc multinaționalele și
prosperitatea acestora (scârboasă tocmai pentru că este pe seama altora), și nici
pomeneală cumva invers! Forța de muncă ieftină, grotesc remunerată a cățelușilor este
izvorul „rentabilității“ de care fac atât caz multinaționalele.
Cățelușul nici nu poate mușca mâna care-i dă de mâncare pentru că tocmai bietul de el
este cel care-i dă de mâncare stăpânului scrobit, dar odios.

Și multinaționalele, forma actuală a colonialismului celui mai veros, știu bine aceste
lucruri. Ca și menestrelii lor de pretutindeni! Și tocmai de aceea au reacționat atât de
prompt, de abrupt și de parșiv! S-au grăbit să-l condamne încă o dată pe bietul cățeluș
bosniac, care era deja pus la zid de șenila germană, acuzându-l că a mușcat mâna care-
l hrănea, dar nu pentru că era așa, ci pentru ca nu cumva vreun alt cățeluș, cine știe de
pe unde, să îndrăznească a-și cere dreptatea.

Cățelușul bosniac poate a mizat și pe o solidaritate a cățelușilor de pretutindeni. Că n-a
avut parte de ea este o altă problemă! E păcat! Dramatic de păcat! Subjugarea cățelușilor
a ajuns însă revoltător de murdară și devine mereu mai grețoasă pe măsură ce
rapacitatea ei nu este asociată cu o opresiune recunoscută în clar, indiferent cât de
sugrumătoare ar fi, ci cu o mereu mai scabroasă demagogie, care, întru sfidarea lui
Dumnezeu, vorbește de democrație și dezvoltare! Astfel încât cățelușul bosniac va putea
fi, nu după mult timp, arhievocatul deschizător de noi drumuri în cernita istorie a
colonialismului mondial. În mod sigur, dar absolut sigur, cățelușii români vor fi ultimii pe
un eventual nou drum, căci, până la sfinții colonialismului european și mondial, îi oprimă
înghesuiala de trădători de neam și țară din România actuală.

Autor: Ilie Șerbănescu

Progresismul Internaționalist sau Civilizația
Occidentală a MORȚII. 

- "Cu Moartea pe Viață Câlcând..."
S-a înnoptat. Liverpool îşi macină monoton ploile printre case murdare de timp amestecat cu
sărăcie. Copiii dorm şi visează că dorm cu capul pe Cupa Angliei. Spre marginea oraşului, aproape
de un parc buimac de verde, stă mut o huidumă complicată de beton. Spitalul. Din întuneric, se
desprinde o siluetă deşirată. Trece întins prin parcare şi îşi leapădă, din mers, gluga, mantia şi
coasa. Rămîne într-o robă judecătorească, perfect aşezată pe schelet. La intrare, aşteaptă un grup
în halate albe. Toţi intră, cu treabă, în spital. 
Moartea a sosit la Liverpool şi îl caută pe Alfie Evans. Mai toată lumea care a auzit sau nu de Cupa
Angliei şi de Alfie Evans ştie că oamenii mor. Întotdeauna după naştere. Mulţi în spitale şi, dacă
spitalele sînt româneşti, de mizerie bacteriană sau incompetenţă. 
Dar în spitalele Nordului, acolo unde protestantismul s-a reîntrupat în fanatism laic al eficienţei,
oamenii dispar înhăţaţi de nenorocirea inversă. În Marea Britanie, Belgia, Olanda, Elveţia, cine e
prea tînăr sau prea bătrîn, prea obosit sau neputincios, e selectat şi eliminat tocmai pentru că sis-
temul merge strună. Tocmai pentru că mecanismul prosperă, perfect acoperit legal şi îngăduit med-
ical. Primul lucru pe care sistemul îl respectă şi îl aplică în spitale nu e jurămîntul senilului Hipocrat. 
E o filozofie semeaţă şi întunecoasă după care viaţa şi moartea, nefiind de la Dumnezeu, pot fi
îngăduite sau oprite de mîna de pe robinet. Atotputernica mînă de pe robinet. Locţiitorul lui Dumnezeu.
Totul merge sau e curmat etanş, politicos şi doct. Medici, judecători şi alţi oameni de seamă ştiu
cînd şi ce trebuie făcut pentru ca rebutul să fie scutit de viaţă, în propriul interes. „In his best interest“
- cum spune cea mai nobilă sentinţă capitală vreodată rostită printre oameni. Bine n-aţi mai veni
în civilizaţia occidentală a morţii! 
Alfie Evans avea 23 de luni şi a fost copilul unor scouse. Pleava vorbitoare de engleză cîntată
nazal din şi de pe lîngă Liverpool. Un soi de Galaţi maritim, cu tradiţie muncitorească, bere şi fotbal
străvechi. Tatăl, 21 de ani, zugrav şi catolic. Mama, cu copilul, prin casă, de la 18 ani. Dar Alfie a
rămas supus britanic şi ostatic în spital. O nouă decizie judecătorească a interzis tratamentul în
Italia. Acum un an, Alfie Evans s-a îmbolnăvit şi a intrat în convulsii. La spital nimeni n-a dat de
cap bolii. Ceva la cap. Pacientul Evans a intrat în comă. A fost cuplat la tuburi şi aparate. După un
timp, spitalul şi avocaţii lui prestigioşi au decis că n-are rost şi justificare de cost să continue. 
Tuburile trebuie decuplate. Alfie Evans a dat, de la bun început, greş în viaţă şi trebuie ajutat să
moară. În Anglia, întîrziaţii vieţii, copii sau bătrîni, sînt omorîţi legal, după o procedură aprobată de
stat şi acceptată de lumea educată. Părinţii lui Alfie Evans nu sînt educaţi. Dar informaţi de legile
firii şi de mandatul lui Dumnezeu sînt. Tom şi Kate s-au împotrivit. Au ajuns la tribunal. 
Judecătorii i-au trimis acasă cu o hîrtie în care scrie că fiul lor are dreptul să fie omorît în spital. 
Tom a plecat la Vatican. A sărutat mîna celui mai nou urmaş al Sfîntului Petru, primul Episcop de
Roma. A cerut ajutor. Papa Francisc a vorbit în numele vieţii şi a obţinut un avion gata să îl aducă
pe Alfie Evans la un spital din Roma. Guvernul italian a făcut hîrtiile şi Mister a devenit Signor
Evans Alfie. Cetăţean italian. 
Dar Alfie a rămas supus britanic şi ostatic în spital. O nouă decizie judecătorească a interzis trata-
mentul în Italia. De ce? Nici cele mai iscoditoare minţi nu vor găsi alt răspuns decît: pentru că spitalul,
judecătorii şi noua civilizaţie a morţii, la putere în Occident, vor să îl omoare. Nu! Insistă să îl omoare. 
Aşa cum cere raţiunea odată eliberată de superstiţia religioasă a vieţii sacre. 
S-a spus că Tom, tatăl lui Alfie, e romano-catolic, aşa cum se spune de cineva că e infirm, analfabet
sau satanist. Cu milă, regret şi dramul de înţelegere cuvenit retarzilor. În acest caz, ori sîntem toţi
retarzi catolici, ori sîntem barbari la zi. 
Lucrurile trebuie spuse clar şi apăsat. Consensul morţii e cimentat deasupra Occidentului. 
Să recapitulăm testamentar: sinuciderile asistate sînt o banalitate organizată industrial, în centre
de excelenţă, cu servicii economy sau premium. natalitatea, adică voinţa de a fi şi de a aduce în
fiinţa pe cei îţi urmează a încetinit pînă la repaus. 
Ca un dric purtat de o limuzină cu rezervorul gol. În spate, procesiunea e încolonată sub o placardă
pe care scrie mare: de ce ne-am naşte? Europa a căzut fatal sub aşa numita rată de înlocuire -
pragul care dă vieţii un avantaj minim asupra morţii. familia e borş, ghiveci şi fundătură. O paradă
de combinaţii surpriză între sexe de acelaşi sex, politică şi satisfacţia demolării. Hai să ne căsătorim!
O variantă nouă! Pe urmă, ne adoptăm copiii din cealaltă căsătorie, în care eram amîndoi două. 
Curaj! Presa, progresul şi viitorul sînt cu noi! sexul e opţional. 
Bărbat şi femeie în acelaşi timp sau deloc sau altcumva, în funcţie de ceva sau de altceva şi de
ocazia de a face scandal, pînă obţii drepturi şi legi speciale. în grădiniţe şi în şcoli, copiii sînt
îndemnaţi să nu decidă pripit între fustiţă şi pantalonaşi. Să îşi asculte sinele şi abia apoi să decidă
ce sînt: fetiţă sau băieţel, transexiţă sau transexiţel. culturile şi naţiunile au fost date la repopulat. 
Stăpînii lumii, Cancelari germani, Miniştri britanici şi francezi, Comisari europeni, cheamă cu braţele
deschise migranţii ce ne vor lua locul. 
Căci noi ne stingem, statistic şi moral. Ne abolim din prea multă plăcere şi plictis de viaţă. Noua
deviză şi poruncă: un copil în minus, un iPad şi o vacanţă thailandeză în plus. 
Dar conştiinţa? A fost decuplată de la tuburi cu mult înaintea lui Alfie Evans. 
Tăcerea ostilă şi furia selectivă trec drept ţinută publică. Nici un ONG, star rock, vedetă globală de
cinema, nici un sportiv milionar şi nici un filantrop sau ITist miliardar nu au avut timp şi cuvinte
pentru Alfie Evans, cetăţean britanic şi italian, dar non-cetăţean al lumii noi. 
Înconjurat de "dragostea" funerară a medicilor, Alfie a înţeles ce e „in his best interest“ şi a murit.
Civilizaţia funerară a cîştigat încă o bătălie. A! Dacă era vorba de copiii altora, de gazaţii din Siria,
de Prinţii urmaşi la tronul britanic, de alge, plastic, gângănii sau pui de urs polar, atunci da!
Conştiinţa şi protestul nu mai aveau loc destul în media şi social media, în pieţe şi pe străzi. Dar
Cazul Alfie Evans e prea alb, prea vulgar şi de nici un fel minoritar. 
Ţine de plebeii scouse, din tribul deplorables - cum plastic şi nepoluant i-a numit dna Clinton. Dar
Europa, piscul iluminist al umanismului? Ea ce simte şi ce judecă? Nimic. 
Tatăl lui Alfie Evans s-a adresat Curţii Europene a Drepturilor Omului, încredinţat că dreptul la viaţă
ţine, totuşi, de drepturile omului. Curtea a refuzat să judece. Aceeaşi Curte care apără exemplar
dreptul la umbră, dreptul la experimente pe familie şi toate drepturile omului sosit din Sahel a stabilit
că dosarul Alfie Evans e „inadmisibil“. Orwell şi Kafka pozează pentru statui călare pe omul învins,
la Strasbourg, în curtea Curţii.
Alfie Evans a fost decuplat de la oxigen, luni 23 aprilie. În ciuda pronosticurilor mediale şi a
speranţelor judecătoreşti, Alfie a continuat. Prin întunericul primordial în care pluteşte un copil
necuvîntător, Cineva nevăzut şi suprem l-a făcut să respire încă cinci zile. 
Apoi, înconjurat de dragostea funerară a medicilor, Alfie a înţeles ce e „in his best interest“ şi a
murit. Civilizaţia funerară a cîştigat încă o bătălie. Cu moartea pre viaţă călcînd...

Autor: Traian Ungureanu -Adevărul.ro
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Oraşul din România care dă
terenuri GRATIS pentru case, 

dar nimeni nu le vrea

Primăria municipiului Sfântu Gheorghe şi a oraşului Cavnic
sunt doar două exemple de autorităţi locale care au programe
de atragere înapoi acasă a tinerilor români plecaţi la muncă în
străinătate. Metoda este similară: oferă terenuri gratuite pentru
case. Rezultatele arată însă neputinţa de a convinge.
Tinerii cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani, care doresc să
primească gratuit terenuri pentru construirea de locuinţe în mu-
nicipiul Sfântu Gheorghe prin programul "Hai acasă", iniţiat de
autorităţile locale în urmă cu aproape zece ani, mai pot depune
cereri până pe data de 31 mai a acestui an, au anunţat luni
reprezentanţii primăriei. Conform informaţiilor postate pe pagina
de internet a Primăriei Sfântu Gheorghe, de la lansarea acestui
program şi până în prezent au fost semnate doar şapte contracte,
dintre care trei au fost revocate. Din 2003, Guvernul a dat chiar
şi o lege care doreşte sprijinirea tinerilor în construcţia unei
locuinţe prin acordarea de terenuri gratuite. Până în anul 2016,
de această lege au beneficiat 4.739 de tineri, din care la 1.065
dintre ei li s-a retras dreptul de folosinţă a terenului în anul
2014, potrivit datelor publice ale Ministerului Afacerilor Interne. 
Programul se adresează tinerilor originari din Sfântu Gheorghe
care s-au stabilit în alte zone ale ţării sau în străinătate şi vor să
revină acasă, precum şi celor care trăiesc în acest oraş şi
doresc să îşi construiască o locuinţă.
"Primăria va asigura tinerilor 36 bucăţi de loturi a câte 300 mp,
precum şi planuri pentru case, de-a lungul părţii stângi a
drumului de ieşire din oraş către Şugaş-Băi. Loturile vor putea fi
cumpărate după zece ani. (...) În timpul încheierii contractelor,
solicitanţii trebuie să deţină doar 10 la sută din cheltuielile
aferente construirii caselor, despre care trebuie să prezinte şi
extras de cont bancar. (...) Tinerii solicitanţi au la dispoziţie trei
ani pentru construirea caselor, iar lucrările de construcţii trebuie
începute în termen de un an calculat de la semnarea contractelor.
Cei care îşi doresc curţi mai mari, decât cei 300 mp stabiliţi iniţial,
au posibilitatea de a închiria terenuri adiţionale. Proprietarii
clădirilor nu trebuie să plătească impozite pe ele timp de zece
ani", se arată într-un anunţ postat pe pagina de internet a Primăriei
Sfântu Gheorghe. Potrivit acestuia, pot depune solicitări persoanele
care încă nu au împlinit vârsta de 35 de ani, care nu deţin nicio
locuinţă sau teren în municipiul Sfântu Gheorghe ori în alte
localităţi, cu excepţia în care au moştenit un imobil sau locuinţa a
fost naţionalizată, dar nu au primit despăgubiri în natură.

Concediu mai avantajos
pentru bugetarii care primesc

vouchere de vacanţă

Toți românii care lucrează în sectorul public vor primi, până la
sfârşitul lunii noiembrie, o primă de vacanţă în valoare de 1.450
de lei, sub formă de vouchere.
”Ne bucurăm că putem să oferim românilor soluţii pentru o
vacanţă reuşită şi accesibilă în România. Angajaţii din sectorul
public sau privat care primesc vouchere de vacanţă emise de
Up România au reduceri semnificative pe parcursul anului 2018
şi pot beneficia de pachete pentru vacanţa de vară la un preţ
special”, a declarat Elena Pap, director general Up România.
Prin intermediul partenerilor strategici ai Up România, beneficiarii
voucherelor de vacanţă Chèque Vacances pot plăti, de exemplu,
833 de lei pentru un sejur de 7 zile/persoană la Marea Neagră,
în lunile de vară, la un hotel de 3 stele.
Voucherul de vacanţă este acceptat de numeroase agenţii de
turism acreditate, pensiuni, hoteluri şi unităţi de tratament. 
Emis pe suport de hârtie sau electronic, acesta poate fi folosit
pentru plata serviciilor turistice pe teritoriul României: cazare,
masă, transport, tratament balnear, servicii de agrement.

Serviciile turistice plătite cu voucherele de vacanţă cuprind cel
puţin o noapte de cazare. Instituţiile care vor acorda vouchere
de vacanţă este necesar sa aibă prevăzut în buget acest tip de
cheltuială. Printre reprezentanţii sectorului public care pot
beneficia de vouchere de vacanţă Chèque Vacances se numără
cadrele didactice, angajaţii primăriilor, ai consiliilor locale şi
judeţene şi ai direcţiilor subordonate acestora, angajaţii poliţiei
locale şi cei ai spitalelor municipale şi judeţene.
”Up România s-a alăturat cu bucurie acestei iniţiative guvernamentale
şi a creat pentru instituţiile publice o ofertă atractivă  pentru
achiziţia voucherelor de vacanţă ”, a mai precizat Elena Pap. De
asemenea, instituţiile publice beneficiază de facilităţi, precum:
consultant dedicat (pe întreaga durată a contractului, comenzile
pot fi gestionate rapid, comod şi sigur prin e-mail, fax sau accesând
varianta online); rambursarea voucherelor comandate şi nedistribuite;
asigurarea coletului cu vouchere (orice distrugere sau pierdere a
voucherelor intră în responsabilitatea Up România); livrare rapidă
şi personală; personalizarea voucherelor cu denumirea insituţiei şi
un mesaj dedicat angajaţilor.O instituţie publică poate achiziţiona
vouchere de vacanţă pe SICAP, unde se iniţiază achiziţia directă.
Până în prezent, peste 150 de instituţii publice au ales UP
ROMÂNIA S.R.L. ca furnizor de vouchere de vacanţă.  În
România, peste 700.000 de persoane folosesc tichete de masă
Chèque Déjeuner, tichete cadou Cadhoc, vouchere de vacanţă
Chèque Vacances, tichete sociale Chèque de Sevices, tichete
sociale pentru grădiniţă şi tichete de creşă Chèque Bébé.

Elena Udrea a aflat sexul
bebelușului. Când va naște

Elena Udrea și logodnicul său, Adrian Alexandrov, se află la mii
de kilometri distanță de țară, tocmai în Costa Rica. Fostul
ministru s-a refugiat în țara central-americană pentru a scăpa de
problemele cu justiția din România și urmează ca în septembrie
să nască. După ce a urmat multe tratamente, a mers la diferite
clinici de peste hotare., Udrea (44 de ani) a reușit să rămână
însărcinată.  Inițial, cea supranumită „Blonda lui Băsescu” a aflat
că are sarcină gemelară, numai că din păcate unul dintre
embrioni s-a oprit din evoluție. Acum, ea a primit o veste bună.
În urma unei vizite la ecograf Udrea aflat sexul bebelușului. Este
vorba despre o fetiță, iar la auzul veștii, ea s-a emoționat așa
tare că a plâns, spun surse din anturajul blondei.
„Elena și Adi sunt foarte fericiți, sarcina decurge bine și au aflat
că vor avea o fetiță”, a spus cineva din anturajul cuplului, pentru
click.ro. Pe de altă parte, Elena Udrea a adus lămuriri pe
Facebook în urma articolului publicat de presa din Costa Rica,
în care era precizat faptul că tot mai mulți români aleg această
țară pentru a scăpa de justiția din țara de origine, Elena Udrea
și Alina Bica fiind date exemplu.
Fostul ministru susține că acest lucru nu face decât să-i
întărească argumentele ”hărțuirii și abuzurilor la care sunt
supusă de trei ani”.
”Referitor la articolul de presa aparut in Costa Rica, in care se
vorbeste despre mine si care a fost preluat astazi in presa din
Romania, fac urmatorul comentariu, ca urmare a solicitarilor ju-
rnalistilor romani: Materialul respectiv nu este unul intamplator,
asa cum nu intamplator au mai aparut alte articole in presa
online si o ampla stire tv in saptamanile din urma. Daca cele de
data trecuta citau DIGI Tv, cel recent, despre care vorbim
acum, citeaza Rise Project, din partea caruia au si fost aici
reprezentanti. Ma intreb cine plateste aceasta costisitoare
deplasare a unui obscur site de stiri livrate de Securitate???
Deci, nu sunt atat de relevanta pentru presa costaricana incat
sa se oboseasca sa scrie despre mine.
Sunt insa extrem de importanta pentru Sistemul din Romania,
care acum se zdruncina din temelii si care face eforturi disperate
sa reziste. Si asta in ciuda demascarii tuturor abuzurilor si
incalcarilor de lege pe care le-a savarsit, demascare care culmineaza
cu aparitia Protocoalelor dintre SRI si toate institutiile care conteaza
pentru ca Sistemul sa poata pune mana pe putere in Romania.
Ma intreb ce urmeaza? Or sa trimita pe cineva cu neurotoxina,
dupa modelul incercarii de asasinat de la Londra din martie, im-
potriva fostului spion rus Serghei Skripal, refugiat acolo?
Aceasta actiune a Securitatii din Romania in Costa Rica nu
face decat sa imi intareasca argumentele hartuirii si abuzurilor
la care sunt supusa de trei ani de Coldea, Kovesi si toti cei care
au slujit si slujesc acest Sistem de putere ilegala si abuziva.

Abuzuri care m-au determinat sa aleg sa cer protectie internationala
intr-un stat care are un respect real, o legislatie adecvata si
coerenta si o solida practica in ceea ce priveste respectarea
drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului.”, este mesajul
integral transmis de Elena Udrea, pe contul său de Facebook.

Protestatar auto-păcălit

”Dacă ăsta care cârâie aici este mustăciosul, eu dau o navetă cu
bere! Bă, livache, bro, fă un selfie și fă-mi în ciudă! Du-te dracu
de troll”. Așa a început totul.
Liviu Dragnea a făcut selfie, relaxat, zâmbind și l-a întrebat:
”Cum rămâne cu berea”. Protestatarul a adus astăzi berea la
sediul PSD din București.
Liviu Dragnea l-a așteptat cu micii  -  Campanie sau nu, un lucru
e sigur: Liviu Dragnea a fost în centrul atenției. Jurnaliștii s-au
îngrămădit la sediul PSD, unde l-au filmat pe liderul social-
democrat. L-a primit deschis și destins la discuții pe protestatar,
semn că există o linie de comunicare chiar și între PSD și
#rezist, una la bere și mici. Unii spun că e campanie de imagine.
Oricum ar fi, Dragnea a profitat de o critică și a generat o
campanie de imagine acum foarte apreciată. Se vorbește chiar
despre lansarea în cursa pentru alegerile prezidențiale. 
Bătălie câștigată  -  Jurnalistul Val Vîlcu a comentat, pentru
DCNews: ”Protestatarul nu avea ce să facă. Opoziția, #rezist țin
acest duel la nivel verbal, ca să-l țină cald. Dragnea a intrat în
jocul lor și nu a lăsat loc de întors. Odată lansată invitația, dacă
nu venea părea laș, pe principiul `numai gura de el`. Odată
venit, protestatarul nu putea avea un comportament urât, aplicând
regula reciprocității. Neputând să-l huiduie, i-a făcut un bine lui
Liviu Dragnea. Președintele PSD, în această scenă politică, a
avut rol de gazdă, l-a așezat pe invitat la masă și l-a servit cu
mici pe el și pe jurnaliști. Dragnea a răspuns provocării și
protestatarii au căzut în propria capcană, pentru că ori nu veneau
și picau ca lași, ori au venit, așa cum a venit bărbatul respectiv,
care nu putea să-l atace pe Dragnea. E o bătălie câștigată”.

Noua MINĂ de AUR din România
România ar putea obţine venituri importante dacă pe câmpurile
care stau nelucrate s-ar cultiva şofran. Mai mulţi investori străini
care au adus aici planta au început deja să exporte din producţie,
iar sumele încasate sunt uriașe. Denumit aurul roşu, şofranul
se vinde şi cu 30.000 de euro kilogramul şi este, practic, cel mai
scump condiment din lume, scrie sevedetot.ro. Marii jucători
din domeniu sunt Spania şi India care produc împreună 240 de
tone pe an, adică 80% din producţia mondială.
La Bustuchin, în judeţul Gorj, câmpuri întregi pline în trecut de
buruieni s-au colorat în violet. Un spaniol a cultivat pe 20 de
hectare şofran, o plantă mediteraneană, din care se extrage cel
mai scump condiment din lume, denumit şi "aurul roşu".
Plantații de şofran sunt şi la Berzovia, în Caraş-Severin. Plantele
înfloresc o singură dată pe an şi fiecare dintre ele are câte trei
pistile. Pentru că sunt firave, sunt culese delicat cu mâna şi
apoi uscate. Binecunoscutul șofran este o adevărată mină de
aur pentru cei care îl cultivă. România ar putea obţine bani
frumoși dacă pe câmpurile care stau necultivate s-ar cultiva
şofran. Mai mulţi investori străini care au adus aici planta au
început deja să exporte din producţie. Plantele înfloresc o
singură dată pe an şi fiecare dintre ele are câte trei pistile.
Pentru că sunt firave, sunt culese delicat cu mâna şi apoi
uscate. Un kilogram de şofran se obţine din cel puţin 130.000
de flori, dar uneori este nevoie şi de 250.000. În funcţie de cât
de pur este condimentul obţinut, un kilogram costa între 5 şi
30.000 de euro. Pentru că este extrem de scump ajunge de
multe ori să fie contrafăcut. Cel mai des falsificat este cel
vândut sub formă de pulbere. În acesta speculanţii adaugă
mirodenii precum şofrănelul – ca să îi crească greutatea.
În bucătăriile restaurantelor, şofranul se foloseşte la condimentarea
supelor de peşte şi a felurilor pe bază de orez.
Sosurile şi chiar pâinea au un gust mai plăcut datorită lui – dar
trebuie folosit totuşi cu moderaţie, din cauza aromei amărui.
Cei mai mari consumatori de şofran sunt arabii – care îl folosesc
în mâncărurile din miel, oaie şi pui. În Franţa este indispensabil
pentru bouillabaisse, în Italia pentru risotto şi în Spania pentru
paella.

dcnews.ro
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Bulgaria vrea referendum 
pentru ieșirea țării din NATO

Bulgarii ar putea organiza un referendum prin care să
decidă dacă mai vor sau nu în NATO. Liderul formațiunii
politice Volia (Voința), un cunoscut om de afaceri, face
toate demersurile pentru organizarea acestui referendum,
pentru că, spune el, Alianța Nord Atlantică nu oferă nimic
Bulgariei, ci doar o jefuiește.
Veselin Mareșki, liderul partidului Volia, a declarat joi la
postul de radio național că formațiunea sa politică va
merge înainte cu ideea privind organizarea unui referendum
de retragere a Bulgariei din NATO, relatează agenția BTA.
„Va fi una dintre marile noastre inițiative din campania
pentru alegerile europene din 2019. În opinia noastră,
NATO nu ne oferă practic nimic, ci doar ne jefuiește. În
prezent, se vorbește despre câteva miliarde de euro care
trebuie luate de la poporul bulgar și cheltuite pe o grămadă
de vechituri inutile, de pe urma cărora poporul bulgar nu
va avea nici un fel de beneficii. Dacă NATO dorește să fie
partenerul nostru, atunci poate să ne dea gratis mai multe
aeronave în loc să-i ia ultimii bani celei mai sărace țări din
Europa și practic să arunce poporul într-o sărăcie și mai
mare”, a afirmat Mareșki, informează Agerpres.
El spune că ‘o Europă cu adevărat puternică și unită
poate fi un partener al SUA și nu un apendice al lor’. „În
prezent, alte țări provoacă tulburări în lume și Europa
trebuie să achite nota de plată. De ce nu achită SUA nota
de plată a Turciei, în loc să plătească Europa acele
miliarde ?”, s-a întrebat politicianul bulgar.

Ungaria, după ce Bruxelles-ul 
a anunțat că va condiționa fondurile

europene de respectare a „statului de
drept”: „Denunțăm orice propunere

care ar oferi posibilitatea unui șantaj”

Budapesta a avut joi o primă reacție, extrem de dură, la
adresa Comisiei Europene, care a anunțat cu o zi în
urmă, măsuri controversate printre care tăieri de fonduri
din politica agricolă comună și dezvoltare regională și
condiționarea finanțării europene de respectarea statului
de drept. Ungaria spune clar că nu va ceda niciunui
șantaj de acest gen.
„Există tratate în vigoare în Uniunea Europeană care
prevăd clar drepturile și obligațiile statelor membre ale
UE”, a declarat ministrul de externe ungar Peter Szijjarto,
într-o conferință de presă. „Nu suntem de acord cu nicio
propunere care ar oferi posibilitatea unui șantaj împotriva
oricui în ceea ce privește plata fondurilor europene ce
urmează să fie acordate țărilor în baza tratatelor UE”, a
mai spus oficialul ungar.
Comisia Europeană a acuzat guvernul premierului Viktor
Orban de subminare a independenței instanțelor din
Ungaria și îngrădirea libertății mass-media.
Și Polonia a anunțat încă de miercuri, prin vocea ministrului
de externe, Konrad Szymanski, că se va opune acestei
propuneri privind condiționarea accesării fondurilor europene
de situația statului de drept. În plus, propunerea de buget
a executivului comunitar cuprinde și o diminuare a fondurilor
alocate Politicii de Coeziune, un alt motiv de nemulțumire
pentru Varșovia, precum și pentru celelalte state central și
est-europene.

Ministrul turc al Apărării
amenință SUA:

„Turcia va riposta”

Turcia va riposta dacă SUA vor adopta o lege prin
care vor fi sistate livrările de armament american
pentru armata turcă, a declarat duminică ministrul
turc de externe, Mevlut Cavusoglu, citat de agenţia
Reuters, transmite Agerpres.
Camera Reprezentanţilor a SUA a prezentat vineri
detaliile U.S. National Defense Authorization Act, un
act normativ ce stabileşte în fiecare an politica de
apărare a SUA şi bugetul alocat acesteia, care în
propunerea prezentată este de 717 miliarde de dolari.
Conform uneia dintre prevederile propuse, Departa-
mentului Apărării i se solicită să înainteze Congresului
un raport despre relaţiile dintre SUA şi Turcia, iar
până la prezentarea acestui raport să fie sistate
livrările majore de echipamente militare către Turcia.
„Dacă SUA ne impun sancţiuni sau vor face un
asemenea pas, atunci Turcia cu siguranţă va riposta”,
a spus Mevlut Cavusoglu într-un interviu acordat
postului CNN Turk, apreciind totodată că măsura
propusă în acel act normativ este greşită, ilogică şi
incompatibilă cu relaţiile dintre două ţări membre ale
NATO.
Turcia intenţionează să achiziţioneze peste 100 de
avioane americane multirol F-35 şi negociază de
asemenea achiziţia unor rachete Patriot. Însă guvernul
de la Ankara a semnat deja cu Rusia un acord pentru
cumpărarea de rachete sol-aer ruseşti S-400.
Decizia privind achiziţia acestor sisteme, care nu
sunt compatibile cu cele ale NATO, nemulţumeşte
state membre ale Alianţei, inclusiv SUA, oficiali ai
NATO avertizând Turcia cu privire la consecinţele
acestei decizii.
Ministrul turc de externe a dezaprobat aceste aver-
tismente, el afirmând că relaţiile şi acordurile Turciei
cu Rusia nu sunt o alternativă în faţa celor cu
Occidentul şi a acuzat Washingtonul că încearcă să
pună sub control acţiunile Ankarei.
„Turcia nu este o ţară sub comanda voastră (a SUA
n.red), este o ţară independentă (...) Vorbind cu su-
perioritate unei astfel de ţări, dictându-i ce poate şi
ce nu poate să cumpere, nu este o abordare corectă
şi ea nu se potriveşte cu alianţa noastră”, a indicat
şeful diplomaţiei turce.
Relaţiile dintre Ankara şi Washington s-au deteriorat
recent din cauza unei multitudini de chestiuni, printre
care politica SUA faţă de Siria, procese care implică
cetăţeni turci şi americani în ambele ţări şi achiziţia
rachetelor S-400.
Mevlut Cavusoglu a anunţat că va efectua săptămâna
viitoare o vizită în SUA şi va avea o întâlnire cu noul
secretar american de stat Mike Pompeo.

Cel mai temut criminal în serie
din SUA a fost prins

După 40 de ani de căutări,
Joseph James DeAngelo
este acuzat, deocamdată,
că a ucis 12 persoane şi
a violat peste 50 de femei
între anii 1976 - 1986.
Bărbatul a fost arestat mier-
curi, în zona unde a comis
majoritatea infracţiunilor.
Este vorba de Joseph
James DeAngelo, un fost
poliţist numit „Golden State
Killer“. FBI îl acuză de
uciderea a 12 persoane,

violarea a peste 50 de femei şi comiterea a 120 de furturi
între anii 1976 - 1986. Probele ADN au fost prelevate în
apropiere de Sacramento. Bărbatul locuia de ceva timp
acolo. De fapt, el ducea o viaţă liniştită într-un cartier bine
cotat. Anterior, a terifiat lumea din zonă. A operat mereu la
fel. Intra noaptea în case prin efracţie, îşi lega victimele,
apoi le viola. Ataca atât femei singure, cât şi cupluri,
bărbaţii fiind obligaţi să asiste la grozăvii. Victimele sale
au avut vârste cuprinse între 14 şi 41 de ani. „Toţi erau
cuprinşi de teamă. Unii dormeau cu o puşcă, alţii îşi
cumpărau un câine“, explică agentul FBI Marcus Knutson.
DeAngelo a fost arestat în momentul ieşirii din casă şi nu
a opus rezistenţă, potrivit şerifului Scott Jones. Supranumele
„Golden State Killer“ i-a fost atribuit de scriitoarea Michelle
McNamara. Ea a scris o carte în baza acestor crime sale,
iar HBO o va adapta într-un serial documentar. Bărbatul
riscă acum închisoarea pe viaţă.

Kim Jong Un, vizită surpriză în China
Kim Jong Un, liderul din
Coreea de Nord, s-a întâlnit
cu preşedintele chinez Xi
Jinping în nord-estul
Chinei, o vizită surpriză
care survine cu câteva
săptămâni înainte de un
summit între liderul nord-
coreean şi preşedintele
american, Donald Trump,

au anunţat marţi mass-media de stat chineze, relatează
AFP. 
Televiziunea publică CCTV i-a arătat pe cei doi lideri plim-
bându-se într-un parc de la malul mării, în oraşul Dalian,
şi discutând la o masă. Potrivit Xinhua, cei doi lideri au
avut întrevederi luni şi marţi. 
Aceasta este a doua vizită surpriză a liderului nord-
coreean în China. La sfârşitul lunii martie, el s-a deplasat
în capitala chineză Beijing şi s-a întâlnit cu Xi Jinping.
Aceasta a fost prima lui călătorie în străinătate de la
venirea la putere, la sfârşitul anului 2011. 
Noua sa vizită subliniază eforturile Chinei şi ale Coreii de
Nord de ameliorare a relaţiilor bilaterale. Acestea fuseseră
îngheţate de sprijinul acordat de Beijing sancţiunilor eco-
nomice ale ONU pentru blocarea programului de arme
nucleare al Phenianului. 
China face presiuni să nu fie marginalizată 
Potrivit unor experţi, China, aliatul istoric al Coreii de
Nord, doreşte să nu fie marginalizată în cadrul recentelor
demersuri diplomatice cu terţe ţări. 
Kim Jong Un s-a întâlnit cu preşedintele sud-coreean,
Moon Jae-in, la sfârşitul lunii aprilie, în cadrul unui summit
istoric, şi urmează să se întâlnească cu Donald Trump în
următoarele săptămâni. 
''După prima mea întâlnire cu camaradul Kim, relaţiile
dintre China şi Republica Populară Democrată Coreeană
(RPDC, Coreea de Nord) au avut evoluţii pozitive ca şi
situaţia din Peninsula Coreeană. Sunt mulţumit de aceasta",
a declarat preşedintele Xi Jinping, potrivit Xinhua. 
"Este vorba de rezultate pozitive ale întâlnirii mele istorice
cu secretarul general al Partidului Comunist Chinez ", a
spus liderul nord-coreean, potrivit sursei citate. 
Mass-media japoneze au difuzat marţi imagini cu un avion
nord-coreean la Dalian, ceea ce a alimentat zvonurile
despre vizita liderului nord-coreean Kim Jong Un în China,
relatează Agerpres.
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Fotografii profesioniste
pentru orice ocazie: 

ALEX MARMARA
Tel: (347) 536-6462

e-mail: lxmarmara@gmail.com

Fake News:
Dragnea, poză care a INFLAMAT
internetul. "PSD e partidul lui

Soros". Iată ADEVĂRUL!

O poză cu George Soros, Liviu Dragnea, Victor Ponta
și Valeriu Zgonea a fost distribuită masiv pe Face-
book.
În realitate, personajele din imaginea nemodificată
sunt Liviu Dragnea, Victor Ponta și Valeriu Zgonea,
iar în locul lui George Soros se află Ioan Chelaru,
fost vicepreședinte al Senatului. Fotografia a fost
realizată de Agerpres în 2015, la Palatul Cotroceni,
la consultările cu președintele Klaus Iohannis.

Imaginea editată în care apar George Soros, Liviu
Dragnea, Victor Ponta și Valeriu Zgonea are și o de-
scriere interesantă pentru a-i păcăli pe oameni:
"Această fotografie are un conținut explicit. În această
fotografie puteți observa cum lideri PSD sunt ca niște
cateți pe lângă șeful lor George Soros. Așa că PSD
este partidul lui Soros totul e clar".
Distribuire masivă
Fotografia prelucrată a fost distribuită masiv în diferite
grupuri de Facebook. Nu este prima dată când, pe
rețelele de socializare, circulă imagini prelucrate cu
scopul de a discredita diferite personaje politice.

Cum sunt păcăliți consumatorii
români. Lapte din Ungaria

vândut sub sloganul 
„Puternic românesc”

Compania Simultan a intrat pe piața din România pe
segmentul laptelui UHT BIO, produsul fiind deja disponibil
în rețele de magazine. Potrivit informatiilor de pe
ambalajul laptelui UHT BIO 1,5% grăsime, laptele SIM
nu este 100% românesc ci este importat din Ungaria.
Compania Simultan nu se bazează pe munca fermierilor
români, rolul său fiind de simplu procesator și ambalator
al unui lapte adus din import.
„Decizia folosirii laptelui din Ungaria ca materie prima
pentru un brand „puternic românesc” este o decizie
extrem de sensibilă, ce poate produce multiple efecte
secundare negative, chiar și în plan politic”, scrie
Brand privat. Compania Simultan nu esta la prima
colaborare cu fermierii ungari. În 2014 în retailul
modern a fost listat un lapte UHT pe al cărui ambalaj
apărea mențiunea: „Produs în UE și distribuit de Si-
multan SRL”, sigla procesatorului maghiar aparținând
companiei Sole Mizo Ungaria.

Staţiune exotică, 
la poalele munţilor

Toate cele 15 bungalouri realizate pe Dunăre, în judeţul
Caraş-Severin, în primul sat plutitor din România, sunt
închiriate în minivacanţa de 1 Mai, turişti din toată lumea
fiind curioşi să doarmă în case suspendate deasupra apei.
Prima staţiune exotică din România, realizată în localitatea

Berzasca, din judeţul Caraş-Severin, atrage turişti ca un
magnet. Doar anul trecut, aproximativ 4.000 de vizitatori
din toate colţurile lumii s-au cazat în căsuţele suspendate
deasupra Dunării.
Administratorul satului lacustru “Complex Egreta”, Stana
Liubimirescu, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, că
în minivacanţa de 1 Mai, toate bungalourile sunt închiriate,
ultima rezervare fiind realizată în luna decembrie a anului
trecut.
“În toate weekend-urile, până în toamnă, cele 15 că su ţe
suspendate vor fi ocupate. Pentru minivacanţa de 1 Mai,
ultimele rezervări s-au făcut în luna decembrie, iar pentru
cazările începând cu data de 1 iunie, din sep tem brie-
octombrie anul trecut. Până la data de 1 iunie, o noapte de
cazare într-un bungalou costă 250 lei, cu mic dejun inclus,
iar după 1 iunie şi până în 15 sep tembrie – 300 de lei”, a
explicat Stana Liubimirescu.
Fiecare casă plutitoare este compusă dintr-un dormitor la
etaj, o sufragerie dotată cu un colţar extensibil, televizor,
baie cu cabină de duş, o terasă de 16 mp cu ve dere la
Dunăre, cu şezlonguri, iar ca facilităţi – inter net gratuit, aer
condiţionat şi cablu tv. Capacitatea ma xi mă de cazare într-o
căsuţă este doi adulţi şi doi copii.
De asemenea, pe ponton se află o zonă de relaxare şi o
terasă cu 14 mese. În cadrul complexului a fost realizată şi
o bucătărie, iar turiştii pot servi doar mâncăruri tradiţionale
zonei, precum ciorbă din peşte sau alte preparate din
peşte.
“Complexul este un proiect unic în Europa, fiind şi prima
staţiune lacustră din România. Investiţia a fost derulată cu
fonduri de la Uniunea Europeană. Au fost astfel finalizate
şi îşi asteapta oaspeţii 15 căsuţe suspendate pe piloni
deasupra Dunării, un lung ponton fiind legătura lor cu
malul românesc al fluviului. Dezvoltatorul proiectului a dorit
să pună în valoare frumuseţea Clisurii Dunării, într-o locaţie
deosebită, cu multe atracţii în imediata apropiere. Turiştii
sunt invitaţi să se bucure de priveliştea superbă a Dunării,
încojuraţi de apa ei şi departe de agitaţia cotidiană”, afirmă
administratorii satului plutitor.
Prima staţiune exotică din România a fost finalizată în
toamna anului 2016 şi a funcţionat pe tot parcursul anului
precedent, oamenii fiind foarte interesaţi să se cazeze în
bungalouri pe Dunăre.
“Aproximativ 4.000 de turişti au fost anul trecut cazaţi. Oa-
menilor le place senzaţia de a sta pe terasă şi sub ei să fie
Dunărea, este mult mai mare liniştea, nu ai vecini, pescarii
apreciază că stau pe şezlong şi pot pescui. Vin turişti din
Spania, Germania, Franţa, SUA, Canada, Australia, Italia.
Din România vin oameni din toată ţara, cei mai mulţi din
partea Moldovei şi din Bucureşti”, a declarat Stana Liu-
bimirescu.
Administratorul satului lacustru din localitatea Berzasca şi-
a propus să mai realizeze încă 15 căsuţe suspendate dea-
supra Dunării, în cadrul Complexului “Pelicanul”, dar şi un
restaurant. Lucrările la restaurant ar urma să înceapă în
toamna acestui an, iar la bungalouri, anul viitor, şi vor fi fi-
nalizate cel mai devreme în anul 2021.
“Valoarea Complexului Egreta se ridică la suma de 600.000
de euro, dintre care 200.000 bani europeni. Celălalt
complex, format tot din 15 căsuţe, va costa cam tot atât”, a
precizat Stana Liubimirescu.
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”Bojdeuca” lui Creangă: 
Zeci de mii de oameni vizitează

anual locul unde s-au născut
”Amintirile din copilărie” 

”Bojdeuca” lui Ion Creangă din Iaşi, primul muzeu me-
morial literar din România, inaugurat la 15 aprilie
1918, este unul dintre cele mai vizitate locuri din
oraşul din inima Moldovei. Anual, zeci de mii de oa-
meni vizitează locul unde s-au născut ”Amintirile din
copilărie”.
Potrivit reprezentanţilor Muzeului Literaturii Române
Iaşi, în fiecare an Bojdeuca are aproximativ 50.000
de vizitatori.
”Bojdeuca” lui Ion Creangă săr bă to -
reş te în 2018 împlinirea a 100 de ani,
cu diverse manifestări, care au în-
ceput la jumătatea acestei luni. 
Reprezentanţii Muzeului Literaturii
Române Iaşi, instituţie în subordinea
căreia se află ”Bojdeuca” lui Creangă,
spun că, an de an, zeci de mii de
români şi străini vin să viziteze casa
în care a trăit autorul ”Amintirilor din
copilărie“.
”Anul acesta sărbătorim 100 de ani
de la înfiinţarea Bojdeucii. Am început
manifestările la mijlocul lunii şi ele
continuă. Referitor la numărul de viz-
itatori, acesta este de aproximativ
50.000 de oameni în fiecare an. Nu
există neapărat un sezon anume în
care turiştii preferă să viziteze Bo-
jdeuca, ei venind constant“, 

a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Amelia
Gheorghiţă, purtătorul de cuvânt al Muzeului Litera-
turii Române Iaşi.
Potrivit acesteia, în marea lor majoritate, vizitatorii
sunt copii care vin în excursii cu profesorii sau însoţiţi
de părinţi. Însă asta nu înseamnă că ei sunt unicii viz-
itatori. Există persoane care vin din diverse ţări, pre-
cum Republica Moldova, Rusia, Bulgaria, Franţa,
Italia sau Germania, pentru a vizita casa în care a trăit
Ion Creangă.
Programul de vizitare al Bojdeucii lui Creangă este
marţi - duminică, între orele 10.00 şi 17.00, iar preţul
de intrare este de 7 lei, iar la reducere 2 lei.
Conform reprezentanţilor Muzeului Literaturii Române
Iaşi, ”Bojdeuca” l-a găzduit pe Ion Creangă începând

din vara anului 1872, după ce fusese răspopit şi
nevoit să părăsească locuinţa din incinta Mănăstirii
Golia. Humuleşteanul s-a mutat aici, în camera din
dreapta având-o ca vecină pe Ecaterina Vartic, cea
care avea să-l îngrijească până la sfârşitul vieţii.
Toate ”Poveştile“ şi ”Amintirile din copilărie“ au fost
scrise în căsuţa botezată de scriitor ”bojdeucă“. În
vara şi toamna anului 1876, Mihai Eminescu a locuit
aici drept chiriaş al lui Creangă.
Clădirea care adăposteşte expoziţia documentară
referitoare la viaţa şi opera lui Creangă, biblioteca,
precum şi amfiteatrul în aer liber au fost construite în
perioada 1984-1989 şi inaugurate la 11 iunie 1989,
cu ocazia centenarului morţii povestitorului. În iunie

1879, Ion Creangă a cumpărat locul
şi Bojdeuca din Ţicău pe numele
Tincăi Vartic, după ce a scris el însuşi
actul şi l-a semnat ca martor şi după
ce a plătit 50 de galbeni austrieci – ”a
treizeci şi şepte de lei vechi galbe-
nul”. Astfel, Creangă o făcut-o
proprietară pe femeia care avea grijă
de el şi de gospodărie, însă întreaga
viaţă s-a considerat proprietar pe
această ”bojdeucă de căsuţă”, cu
două odăi.
La vremea aceea, Ion Creangă de-
venise recunoscut pentru faptul că la
căsuţa sa din Ţicău deţinea un număr
foarte mare de pisici, peste 30, iar
fiecare purta câte un nume asociat
unei persoane reale din viaţa sa,
elocvent fiind numele dat unei din fe-
line, Mărioara, după mătuşa lui
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CASA POPORULUI
ȘI UNELE SECRETE 

Colonelul în rezervă Nicolae Kovacs (82 de ani), omul
care a condus partea cea mai secretă a lucrărilor de la
Casa Poporului a făcut unele dezvăluiri, puţin cunoscute
şi dezvăluite populaţiei de rând, chiar după răsturnarea
regimului Ceauşescu. A relatat multe aspecte privind “o
reţea de subterane”, în legătură cu palatul. 
Pentru a-şi realiza sarcinile a avut sub comandă 12.000
de militari rezervişti. El a dezvăluit că în Casa Poporului
sunt circa 5.000 de încăperi şi că în subteran sunt şapte
etaje şi buncărul antiatomic, o incintă cu pereţi groşi de 
1,5 m acoperiţi cu o placă de eclatare, care nu poate fi
penetrată de radiaţii.

Adăpostul antiatomic este compus din sala principală,
adică punctul de comandă - cartierul general care trebuia
să aibă legături telefonice cu toate unităţile militare din
România - şi mai multe apartamente de locuit, destinate
conducerii statului, în caz de război.

“Sala principală” urma să fie dotată cu o masă mare
în mijloc şi pe pereţi, cu un sistem de hărţi ale României,
în relief. Pentru ventilaţie s-au adus pompe suedeze, cu
filtre speciale, care au fost încastrate în pereţi.            Ex-
istau 12 camere mari cu filtre de rezervă, stivuite pe raf-
turi. Acestea au fost singurele componente străine din
Casa Poporului.

Ca ofiţer superior specializat în construcţii speciale,
Kovacs a lucrat la tot ce înseamnă pasaje secrete real-
izate în timpul lui Ceauşescu.
“Este vorba de aproximativ 20 de kilometri de tuneluri re-
alizate în aşa fel încât să se poată circula prin ele cu
maşini cu motor electric. Tunelurile principale leagă
Palatul Cotroceni de Academia Militară, pe aceasta de
Casa Poporului, iar de aici pleacă două tuneluri mari: unul
spre fostul Comitet Central (actualul Minister de Interne
din actuala Piaţa Revoluţiei) şi unul spre actualul Minister
al Apărării. Cele dinspre Piaţa Revoluţiei sunt întrerupte
din loc în loc de uşi impresionante, de şapte tone greutate
fiecare, pentru a închide etanş zona în caz de necesitate. 

Au fost înglobate în acest sistem şi catacombele mai
vechi ale oraşului, realizate în perioada interbelică, cum
este cea din zona Cotroceni, a lui Carol al II-lea. Sunt şi
multe alte tuneluri secundare, cum e cel dintre Casa
Poporului şi staţia de metrou Izvor, care probabil că vor fi
folosite, la un moment dat, pentru utilităţi publice”. Unele
catacombe, ţinute secrete până acum - mai precis cele
situate în zona Pieţei Victoria -, vor fi amenajate pentru
parcaje subterane.
Concomitent cu şantierul de la Casa Poporului, Kovacs a
lucrat şi la clădirile “speciale” din apropiere, actualul Hotel
Marriott şi Ministerul Apărării. Pe locul ales pentru minister
exista deja un buncăr cu un planşeu din beton de 1,2
metri grosime, construit de nemţi prin 1942. De acolo, ar-
mata germană dislocată în România avea legătură
telefonică directă cu Hitler. S-a încercat demolarea acelei
structuri, dar era prea greu şi am hotărât să o înglobăm
în noul imobil. Aşa a devenit construcţia lui Hitler al doilea
buncăr antiatomic al lui Ceauşescu, care nu se află sub
Casa Poporului ci sub Ministerul Apărării.
Se poate presupune că mai există şi alte lucrări secrete,
care se strecoară în subsolul capitalei.In afara
dezvăluirilor de mai sus se mai pot adăuga şi alte comen-
tarii şi informaţii.
Prima reţea de catacombe din Bucureşti a apărut încă din
secolul al XVIII-lea şi a fost construită de către negustorii
şi boierii care voiau sa-şi protejeze avuţiile de tâlharii care
atacau oraşul. O zonă în care tunelurile secrete se găsesc
la tot pasul este formată între trei mari puncte strategice
din Bucureştiul vechi: Cişmigiu, Centrul Vechi şi
Mitropolie. Catacombele sunt întinse pe o distanţă
impresionantă: de la Curtea Veche se poate străbate
Bucureştiul spre Dealul Mitropoliei şi mânăstirea Antim,
spre Cişmigiu, de-a lungul străzii Schitu Măgureanu,, apoi
spre Cotroceni. Se poate vorbi şi de un plus de mai multe
ramificaţii spre Gara de Nord şi Bellu.. 

Obsedat de putere şi siguranţă, Ceauşescu a folosit mil-
itarii pentru a construi un plus de tuneluri şi adăposturi an-
tiatomice. La Piaţa Revoluţiei există o reţea de catacombe
prin care se poate circula cu barca. Culoarele sunt beto-
nate şi prin ele curge un râu subteran cu un debit de 1,5
metri cubi pe secundă.
"Labirintul subteran vechi al oraşului pare neînsemnat pe
lângă cel construit din ordinul lui Nicolae Ceauşescu.
Datele au parvenit de la militarii care au intrat în subter-
anele fostului Comitet Central, apoi Senatul României, re-
spectiv militari de la unitatea specială de luptă
antiteroristă. Ei au intrat în aceste catacombe chiar pe 25
decembrie 1989, împreună cu un grup de genişti şi
pirotehnişti.
In urma unor cercetări ulterioare a reieşit că ramificaţiile
subterane au corespondenţă cu circa 80 de obiective din
Bucureşti, cum ar fi clădirea ASE, Casa Enescu, Opera
Română etc. Lucru foarte interesant, nimeni nu neagă
existenţa acestor căi de navigaţie secrete, dar când se
încearcă să fie explorate, nu se permite.Arhitectul lui
Ceauşescu a confirmat planul acestuia de a construi un
sistem de urgenţă pe unde să poţi circula cu metroul,
maşina sau chiar barca pneumatică. Camil Roguski a
povestit cu câțiva ani înainte despre lucrările pe care le-
a făcut la comanda fostului dictator.
Casa Poporului are cel puţin opt tuneluri de fugă şi două
buncăre antiatomice. Totul este proiectat să reziste la un
cutremur devastator de chiar 9 grade Richter, la atacuri
repetate cu rachete performante şi la două bombe atom-
ice lansate succesiv. Aici, diafragma zidurilor este de 1,5
metri. Un tunel de fugă cu o lungime de 60 de metri duce
înspre fântânile de lângă Piaţa Constituţiei, altul, cu o
lungime de 500 metri şi o lăţime de 3,8 metri, ajunge la
staţia de metrou Izvor.

In 2005, un astfel de tunel secret a fost descoperit
întâmplător, după ce a fost inundat din cauza ploii. 
„Sub fostul CC există mai multe căi de acces, la nivelul
subsolului doi. In decembrie 1989, tunelul care era liber,
accesat cu un lift personal şi care ar fi trebuit să-i asigure
ieşirea lui Ceuşescu trecea pe sub CC, CC-UTC, Bdul
Magheru, Intercontinental şi făcea legătura cu tunelurile
tehnice de lângă staţia de metrou “Universitate”. Nu este
un secret că majoritatea staţiilor de metrou au fost astfel
construite încât să poată fi folosite ca adăposturi an-
tiatomice. Sub tunelul propriu – zis există încă o reţea de
buncăre şi tuneluri mai mici, tehnice, care sunt ca un
păienjeniș sub București.
Prin aceste tuneluri se poate circula comod cu un anumit
mijloc de transport electric. Se putea ajunge, urmând
paralel traseul metroului, până la Palatul Primăverii unde
exista un buncar central, de coordonare strategică . Din
acest buncăr, legătura era un tunel secret la care a lucrat,
timp de trei ani, prin anii 80, o echipa de mineri de la
Petrila. Legătura subterană ajungea la o amenajare de la
Lacul Herastrau unde exista permanent o șalupă rapidă
pregatită să-l transporte pe un alt mal şi unde aştepta o
maşină cu destinatia Clinceni – aerodrom. Dacă
Ceauşescu ar fi ajuns  în subteranele de sub CC, ar fi avut
posibilitea să ajungă, foarte uşor şi rapid, în orice punct
de la periferia Capitalei”, a precizat arhitectul Roguski

CASA POPORULUI
- PALATUL NEDATORAT PARLAMENTULUI

Casa Poporului a intrat de trei ori în cartea recordurilor.
Este clădirea care are cea mai mare greutate din lume,
este cea mai scumpă clădire administrativă din lume dar
şi cea mai mare clădire administrativă folosită. Clădirea
Palatului Parlamentului se află situată în partea centrală
a Bucureştiului (în sectorul 5), pe locul care astăzi se
cheamă Dealul Arsenalului, încadrat de strada Izvor la
vest şi nord-vest, Bulevardul Naţiunile Unite spre nord,
Bulevardul Libertăţii la est şi Calea 13 Septembrie la sud.

Clădirea, cu o suprafaţă desfăşurată de 330.000 m², s-a
înscris în "Cartea Recordurilor" la capitolul "Clădiri Admin-
istrative", pe locul 2 în lume după clădirea Pentagonului,
iar din punct de vedere al volumului, cu cei 2.550.000 m³
ai săi, pe locul 3 în lume, după clădirea de asamblare a
rachetelor spaţiale de la Cape Canaveral, din Florida şi
după piramida lui Quetzalcoatl din Mexic.

Constructia depăşeşte cu 2% volumul piramidei lui
Keops din Egipt.
De aceea poate fi considerată o lucrare faraonică:
măsoară 270 m pe 240 m, 86 m înălțime, și 92 m sub
pământ. Are 12 nivele la suprafață și alte 8 subterane. Pe
verticală se disting trei registre, care corespund totodată
și unor zone funcționale distincte.
Clădirea are aproximativ 1000 încăperi, dintre care 440
birouri, peste 30 săli și saloane, patru restaurante, trei bib-
lioteci, două parcări subterane, o sală de concerte.
Numele sălilor și saloanelor din Palatul Parlamentului au
fost alese după 1989, ele evocând evenimente importante
din istoria poporului român sau personalități cunoscute pe
plan mondial. Majoritatea sunt legate de aspiraţia
românilor pentru Unire şi de istoria parlamentarismului în
România.
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Casa Poporului a fost construită în cadrul
proiectului Bucureşti. După cutremurul din 1977, Nicolae
Ceauşescu a ordonat "reconstruirea" Bucureştiului ca un
nou oraş, aşa că, începând cu anii 1978-79, a avut loc
concursul la nivel naţional pentru reconstruirea
Bucureştiului.
După un concurs ce a durat aproape 4 ani, arhitecta Anca
Petrescu a câştigat postul de arhitect şef al celui mai con-
troversat proiect construit până acum în
România. După cutremurul din 4 martie 1977, Nicolae
Ceaușescu a căutat un amplasament pentru a dezvolta
un program foarte mare de investiții. S-a preluat o idee a
regelui Carol al II-lea din 1935, în al cărei proiect era
prevăzută construirea Camerei Deputaților pe Dealul Ar-
senalului. 
Acest proiect fusese conceput de cei mai mari arhitecți ai
vremii. In 1938 s-a anunțat începerea demolărilor în ved-
erea deschiderii acestui ax. A venit al Doilea Război Mon-
dial și lucrurile au rămas doar pe hârtie până în 1983,
când a început construirea Casei Poporului. Ceremonia
oficială a așezării pietrei fundamentale având loc la data
de 25 iunie 1984.
Şantierul propriu zis a început în anii 1980 cu demolarea
a peste 7 km² din vechiul centru al capitalei şi relocarea
a peste 40.000 de oameni din această zonă.
Printre clădirile dispărute se număra Mănăstirea
Văcăreşti, Spitalul Brâncovenesc, Arhivele Naţionale si
Stadionul Republicii.
In 1989 costurile clădirii erau estimate la 1,75 miliarde

dolari SUA, iar în 2006 la 3 miliarde Euro. Construcţia are
o lungime de 270 metri, lăţime de 245 metri, înălţime de
86 metri (peste cota 0), adâncime de 92 metri (sub nivelul
solului) şi o suprafată construită la sol de 66.000 metri
pătrati. Clădirea este compusă din 23 de corpuri. Proiectul
de reconstruire centrală a Bucureştiului, cuprindea pe
lângă Casa Poporului şi altă serie de clădiri, cum ar fi:
Ministerul Apărării Naţionale, Casa Radio, Hotelul Mar-
riott-Casa de Oaspeți, Casa Academiei Române, Parcul
Izvor și Bulevardul Victoria Socialismului.
Materiale și forță de muncă folosite :1.000.000 m³ de
marmură 5.500 de tone de ciment 7.000 de tone de
oţel 20.000 de tone de nisip 1.000 de tone de
bazalt 900.000 m³ de esenţe de lemn 3.500 de tone de
cristal 200.000 m³ de sticlă 2.800 de candelabre 220.000
m² de covoare 3.500 m² de piele.
La construcţie au participat 200 arhitecţi şi aproximativ
20.000 muncitori care au lucrat în trei ture, 24 ore pe zi.

Palatul Parlamentului și beneficiarii
Construcția Casei Poporului, clădire admirată si
contestată de puțini români otrăviți în simțiri, a inceput în
1984 și inițial ar fi trebuit finalizată în numai 2 ani.
Termenul a fost prelungit apoi până în 1990, însa nici în
prezent nu este finalizată. Numai 400 de încăperi și 2 săli
de ședințe sunt finisate și folosite, dintr-un total de 1.100
de spații proiectate.
Cladirea are 4 niveluri subterane și 2 adăposturi an-
tiatomice, pentru că Nicolae Ceausescu se temea de un
război nuclear. Această grijă era indreptățită, având în
vedere că mărețul proiect a început în timpul Războiului
Rece. 

Se pare că ar fi cerut construirea unor tuneluri subterane,
care sa-l ducă în siguranță până la aeroportul Otopeni,
de unde sa poată fugi din țară, în caz de primejdie.
Inginerul Traian Popp, care a lucrat pe şantier, a confirmat
existenţa unui tunel care face legătura între subsolul
Casei şi reţeaua de metrou, undeva între staţiile Izvor şi
Politehnica. Nu exista însă un metrou secret care să
ajungă până la Otopeni.
La început lucrările au fost conduse de arhitectul Cezar
Lăzărescu, unul dintre cei expropiați din cartierul Uranus.
Casa lui a fost dărâmată pentru a face loc noului Bulevard
Victoria Socialismului, asa cum a fost demolat aproape
întregul cartier Uranus, 57.000 de familii fiind mutate forţat
(după alte surse 40.000 de familii).
Funcţia de conducător al şantierului a fost preluată ulterior
de arhitecta Anca Petrescu, proiectanta palatului.
Muncitorii de pe şantier au lăsat in urma lor povești. Unele
amuzante, altele înfricoşătoare. S-au găsit şi mesaje
scrise de zidari glumeţi, pe pereţii Palatului,
precum:„Maria + Casa Poporului“, sau „AMR (Au mai
rămas) 197, 196, 195 ... zile“.
S-a vorbit mult despre lucrătorii care şi-au găsit sfârşitul
aici, pe cel mai mare şantier al ţării. Documentele
confirmă 27 de morţi în accidente de muncă, însă au cir-
culat şi încă circulă zvonuri legate de muncitori ucişi, pen-
tru a păstra tăcerea asupra unor tuneluri, sau camere
secrete din clădire. Zvonuri false, contrazise chiar de arhi-
tecta şefă, Anca Petrescu. Aceasta a infirmat cu tărie
aceste ipoteze fanteziste, precizând că, atunci când
murea un muncitor, procurorii militari făceau o anchetă
amănunţită şi se căuta un vinovat. Prin urmare, dispariţia
unor angajaţi nu ar fi fost trecută uşor cu vederea.
Comparație cu piramida Keops
Dispariţia cartierului Uranus nu a fost o pierdere pentru
Bucureşti ci o binefacere, A fost un cartier mizer încă din-
tre cele două războaie mondiale, cartier Dormitor, în care
colcăiau borfaşii, hoţii şi prostituatele. Străzile erau în-
guste, cu case scunde şi vetuste. Era un amestec de case
dubioase şi de gospodării cu grădiniţe, cu bolte de viţă şi
pomi. Clădirile înalte erau rare, iar o parte mare din
reţeaua stradală nu avea canalizare. Uranus era un cartier
al lumii sărace şi interlope, cartier care s-ar fi spulberat
curând într-o mare capitală. Ceauşescu a avut neşansa
de a fi decis ştergerea acelui focar de infecţie, de
înapoiere şi de mahalagism.
Biserici demolate pentru a face loc Casei Poporului :
•    Enei, 1977
•    Albă Postăvari, 1984
•    Mânastirea Cotroceni, 1984
•    Izvorul Tămăduirii, 1984
•    Gherghiceanu, 1984
•    Spirea Veche, 1984
•    Sf. Nicolae Sârbi, 1985
•    Sf. Nicolae, 1986
•    Sf. Nicolae Jitniţa, 1986
•    Mân. Pantelimon, 1986
•    Doamna Oltea, 1986
•    Olteni, 1987
•    Sf. Vineri, 1987
•    Mân. Văcăreşti, 1987
•    Sf. Spiridon Vechi, 1987
•    Bradu Staicu, 1987
•    Sf. Treime, 1987
•    Sf. Mina, 1985
•    Izvorul Tămăduirii, 1982
•    Buna Vestire, 1981
Toate acestea dovedeau sărăcia poporului nostru din ul-
timile 2-3 secole, lipsa de imaginaţie a unor meşteri cu
puţină vocaţie şi fără de imaginaţie.
Un număr de 11 lăcașuri, mai valoroase au primit fonduri
pentru a fi mutate prin metode moderne. Dintre acestea,
inginerul Eugen Iordăchescu a mutat opt: Mihai Vodă,
Ansamblul Antim, biserica Mănăstirii Schitul Maicilor, bis-
ericile Olari, „Sfântul Ştefan“ Cuibul cu barză, „Sfântul Ilie“
- Rahova, „Sfântul Ioan“ sau „Sfântul Ionică“ - Piaţă,
„Sfântul Gheorghe“ - Capra.

Nu trebuie uitat că pentru a construi Parisul modern, între
anii 1853-1870, marele architect al lui Napoleon al III-lea,
baronul Georges-Eugene Haussman a demolat fără
restricţii toate bisericile şi capelele care i-au stat în calea
proiectelor.
Deşi lucrările la construcţia Casei Poporului au fost inau-
gurate pe 25 iunie 1984 în prezenţa Ceauşeştilor, marele
edificiu nu a fost terminat în totalitate nici până în ziua de
azi. Potrivit arhitectei Anca Petrescu, instalaţiile din sub-
teran au rămas neterminate.
Cei ce au guvernat România după Nicolae Ceauşescu nu
au fost în stare să termine edificiul nici după un sfert de
secol. Nişte nevolnici, hoţi şi apatrizi.

In 1990, magnatul american Rupert Murdoch a vrut să
cumpere clădirea, cu 1 miliard de dolari, dar oferta sa a
fost refuzată (nu începuse Marea vânzare a ţării). In
prezent, Casa Poporului este evaluata la 3 miliarde de
euro.
Din 1994 în clădire funcţionează Camera Deputaţilor,
după ce sediul iniţial al instituţiei, Palatul Camerei
Deputaţilor, a fost donat de stat Bisericii Ortodoxe
Române. Începând din 2004 aici se află şi Senatul
României, iniţial fiind găzduit în fosta clădire a Comitetului
Central al Partidului Comunist Român. De
asemenea, Palatul Parlamentului găzduieşte în nu-
meroasele sale săli şi saloane, o întreagă varietate de
evenimente, expoziţii sau întâlniri.
În perioada 2003-2004 a fost construită o anexă din sticlă
de-a lungul ascensoarelor exterioare. Această construcţie
are ca scop facilitarea accesului la Muzeul Naţional de
Artă Contemporană (MNAC), deschis în 2004, după o
reamenajare în aripa vestică a palatului. În aceeaşi
perioadă, un proiect ce susţinea arborarea unui steag
uriaş a fost anulat ca urmare a protestelor venite din
partea publicului. Un drapel se afla deja arborat pe clădire
dar a fost îndepărtat împreună cu suportul.
Restaurantul, accesibil doar politicienilor, a fost renovat,
proiect urmat de amenajarea unei piscine, saune şi a unor
facilităţi sportive la nivelul 1 al subsolului.
De asemenea, din 1995, clădirea găzduieşte sediul
Iniţiativei de Cooperare Sud-est Europeană (SECI), o
organizaţie ce are ca scop o colaborare pentru reducerea
nivelului criminalităţii transfrontaliere în ţările membre.
O mare parte din clădire (aripa vestică, parte din aripa de
est, parte din al doilea nivel, nivelul 3 subsol şi celelalte
aflate sub acesta), urmează a fi terminate. Intre timp, o
parcare subterană se construieşte în locului unui fost sta-
dion, momentan folosit ca depozit, care a fost acoperit în
timpul construcţiei palatului. De asemenea, se are în plan
construirea unor tunele ce leagă Calea 13 Septembrie cu
subsolul clădirii.
Adevărate comori din interiorul construcţiei sunt nu-
meroasele sculpturi în marmură. La acestea se mai
adaugă 700 de candelabre de cristal şi uşi sculptate în
lemn, care valorează o adevărată avere. Laminatoarele
din bronz turnat sunt unice şi reprezintă o adevărată
comoară ascunsă între pereţii Casei Poporului. Nici
decoraţiunile din interiorul încăperilor nu sunt ieftine:
covoarele enorme, draperiile create manual şi clanţele din
metale rare alcătuiesc opulenţa clădirii. Pe lângă acestea,
monumentul este decorat cu sculpturi din ipsos, făcute în
acea vreme în mărime naturală. La rândul lor,
decoraţiunile sunt înfrumuseţate cu foiţe subţiri de aur.
Inaugurarea oficială a palatului s-a desfășurat în ziua de
25 iunie 1984 în prezenţa Familiei Ceauşescu, cu toate
că marele edificiu nu era terminat în totalitate. Şi după
cum am spus, nu a fost terminat nici până în ziua de azi
(decembrie 2013). Probabil că dacă ar fi trăit, Nicolae
Ceauşescu ar mai fi adăugat Bucureştiului şi alte edificii
remarcabile. Prin colecția de clădiri unicat, s-ar fi alăturat
epocii lui Carol I-ul.
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Dr. DAN LĂZĂRESCU
”Prin perseverență poți reuși să faci orice îți dorești.”

Reporter: Ne aflăm în zilele premergătoare sărbătoririi  Zilei Mamei în America
și stăm de vorbă cu doctorul Dan Lăzărescu care ne spune că visul
american al mamei sale și al dânsului s-a realizat și că e bucuros să
exprime câteva gânduri luminoase despre el și despre viața alor săi.
Domnule Dan Lăzărescu, evocați-ne, vă rugăm, câteva aspecte de început
ale vieții dumneavoastră.

DAN LăzăRESCU: Cu mare plăcere. M-am născut în București, în februarie
1962, într-o casă de pe Strada Armenească. Când aveam 6 ani, ne-am
mutat în Cartierul Militari. Am avut o copilărie fericită, cum cred că este a
majorității copiilor. Mama mea avea un atelier de croitorie și confecționa
rochii de comandă pentru doamnele care își permiteau să aibă o astfel de
îmbrăcăminte. printre altele, clientele mamei mele erau neveste ale am-
basadorilor din diferite țări, inclusiv din America. De atunci în familia noastră
s-a infiripat ideea de a emigra în Statele Unite, dar a trebuit să treacă mai
mult timp până la realizarea acestei dorințe. Tatăl meu a fost economist.
Bunicul dinspre mamă, Ion Spirea Coman, a fost primar al comunei
Conduratu din județul prahova, între anii 1928 și 1932, bine cunoscut și
apreciat în vremea sa.

R.: Când ați emigrat în Statele Unite?

D.L.: Aceasta este o poveste mai lungă și trebuie să o relaționez cu mama
mea care a fost și este o persoană cu voință puternică. Eu tocmai
terminasem clasa a X-a la Liceul ”Ion Luca Caragiale” când am cerut și
primit o viză de turiști pentru germania, viză valabilă 21 de zile. Era în anul
1978. Împreună cu mama am plecat din România cu trenul. Aveam cu noi
două valize și 125 de dolari în buzunar. În germania am stat timp de șase
luni și după aceea am primit aprobare de emigrare în Statele Unite. Era în
martie 1979. Eu aveam 16 ani și mama, 56.

R.: Evident că nu v-a fost ușor la început. Vorbiți-ne despre această perioadă
dificilă și cum ați depășit-o.

D.L.: Nu, n-a fost ușor, dar eram optimiști. Mama nu știa englezește, dar a
găsit o slujbă la un ceasornicar, în Manhattan, fiind plătită cu $2.90 pe oră.
Vă dați seama!  Dar după câțiva ani a găsit slujbă în specialitatea ei. Ea a
fost prima ”samplemaker”  pe 7 Avenue și a lucrat pentru mari creatori de
modă. Iar eu am început clasa a XII-a la Bryant High School în Long Island
City. După terminarea liceului, am intrat la New York University, în Manhattan,
unde am absolvit cu diplomă în specialitatea chimie. Mi-a plăcut întotdeauna
să ajut oamenii, să-i fac să se simtă bine. Ca atare, am urmat Facultatea
de Medicină ”St. george`s” în grenada.

R.: Din câte știm, nu v-ați oprit aici.
D.L.: Așa este. Am urmat și obținut rezidența în specialitatea obstetrică și

ginecologie la Stamford Hospital din statul Connecticut. Am lucrat doi ani în
Manhattan, după care m-am mutat în Ohio, unde lucrez și în prezent.

R.: Frumoasă realizare! Felicitări! Cine v-a fost îndemn și sprijin în toți acești
ani de studiu?

D.L.: Mă bucur că mă întrebați asta. Modelul meu de viață a fost și este
mama mea, Coca. Înainte de a veni în America, ea mi-a spus: ”Eu, dragul
mamii, nu pot să te ajut. Depinde de tine ce vrei să faci în viață. Vrei să ai
succes și să devii cineva sau vrei să rămâi sărac și să te lupți cu viața?
Decizia este a ta, depinde totul numai de tine”. Un sfat plin de înțelepciune
din partea mamei. Atunci am realizat câtă dreptate are mama și cât s-a
chinuit să aibă un copil, pe mine. Având probleme cu fertilitatea, ea a
devenit mamă, mama mea, destul de târziu, la 39 de ani. puternic influențat
de cuvintele mamei și de suferința ei până a făcut un copil, eu am decis să
devin ”doctor de femei” ca să pot să ajut femeile în toate aspectele de
sănătate, inclusiv în cele de maternitate. Dacă toată lumea ar avea o
mamă ca a mea, lumea ar fi mai bună. Mama m-a învățat numai de bine și
să tratez oamenii cu respect și să-i ajut pe cei care nu au avut norocul meu.
Important este să văd binele în oameni, nu răul. Eu sunt ce sunt datorită
mamei. Și-i mulțumesc din toată inima.

R.: Iată cum dragostea de mamă și dragostea de fiu au dus la realizări
deosebite din punct de vedere profesional. Unde este acum mama
dumneavoastră?

D.L.: Mama are 95 de ani și este într-o casă specială, ”nursing home” unde
este foarte bine îngrijită. Cu toate că mai uită puțin, mama a rămas aceeași,
nu s-a schimbat deloc. pasiunea ei cea mai mare a fost și este să citească
ziarul ”Romanian Journal” al domnului Vasile Bădăluță. Mă întreabă în
fiecare zi dacă a venit ziarul. Când îi spun că încă nu a venit, vrea să se
asigure că am plătit abonamentul. Marea ei bucurie este să citească acest
ziar.

R.: Ne bucură acest lucru. Ați văzut, desigur, că ziarul nostru este, din punctul
de vedere al diversității domeniilor prezentate, o adevărată revistă.

              
          

               
           
           

            
           

        

          
    

           
               
            

              
              

               
            

            
                

       

            

          
              

           
           

               
           

       
     

               
              

            
             

            
                  
              

             
          

             
             

               
               

    

              
              

              

           
            

 
  

Cu mama Coca, fiica Emma și soția Nancy
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D.L.: Da, absolut adevărat. Când am locuit  în New York, am avut locuința în
zona Sunnyside din cartierul Queens, unde este o mare comunitate de
români. Mama a locuit în Sunnyside timp de 30 de ani. Doar de 4 ani a
venit în Cleveland, la noi. Întotdeauna când reveneam în New York din
Ohio - și veneam destul de des - mergeam la restaurantul domnului
Bădăluță. O dată am petrecut un Revelion acolo și a fost minunat. Mi-au
plăcut și îmi plac micii românești, sărmăluțele, ceafa de porc, ciorbele de
burtă și multe alte bunătăți culinare din bucătăria noastră.

R.: Se va bucura domnul Bădăluță de aceste cuvinte. Vorbiți-ne acum
despre situația dumneavoastră de familie.

D.L.: Cu plăcere. Sunt căsătorit cu o femeie minunată. Numele soției mele
este Nancy.  Avem o fetiță de 12 ani pe care o cheamă Emma. Soția mea
este și ea doctor, specialitatea ei este medicina internă. Vreau să vă spun
că noi o admirăm foarte mult pe Mother Theresa. Cred că lumea știe că ea
a fost călugăriță și, când a murit, a fost sanctificată. Misiunea ei a fost să-i
ajute pe cei mai săraci oameni din India și din alte țări. În profesia pe care
ne-am ales-o eu și soția, ajutăm oamenii care sunt bolnavi. Cea mai mare
realizare a mea este aceea că pot să ajut umanitatea. Este atât de
confortabil și de bine să vezi că ai putut aduce bucurie în jurul tău, că îi poți
faci pe oamenii bolnavi să se însănătoșească. 

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

D.L.: Fără îndoială, pentru mine cheia succesului în viață este perseverența
și să nu te lași niciodată bătut. Câteodată poți să pierzi, dar ridică-te și reia
lupta, perseverează și atunci îți vei atinge scopul. Dacă cineva are ambiție
și dacă este încurajat spre lucruri bune, acel cineva poate ajunge absolut
orice își dorește în viață.  Iar dacă poate veni în America, ar fi mai bine
pentru că aici există cele mai multe oportunități în toate domeniile. Repet,
dacă ai voință și perseverență, poți face orice.

R.: Adevărat. Păstrați legătura cu România?

D.L.: Nu am păstrat o legătură foarte strânsă, deși aș fi vrut. Am fost în țară
în 1992 când tatăl meu, care nu venise în America, a fost răpus de cancer.
Am prieteni care merg regulat în România și mai stăm de vorbă. Eugen
Buica, de exemplu, mi-e prieten. El locuiește în Los Angeles și are o școală
de actorie. Chiar acum este în România unde speră să apară la televiziune
cu ceva ce a creat el.  Aș vrea să am mai mult timp liber ca să pot merge
mai des în țara mea. Soția mea este americană și i-am promis ei și fiicei
noastre, Emma, că vom merge curând în România. Și mie îmi este dor de
locurile copilăriei, de prieteni, de vecini, de aerul Bucureștiului, de frumusețea
parcurilor, de aerul unic al țării în care te-ai născut. Când te naști român,
cum sunt eu, rămâi român pentru tot restul vieții, chiar dacă locuiești în altă
țară.

R.: Se spune că nu există un dor mai mare decât acela de locurile natale, de
țara ta și de limba în care te-ai născut și ai crescut. Vă felicit pentru faptul
că vorbiți perfect limba română.

D.L.: Da, tot mama a fost și încă mai este profesoara mea în acest domeniu.
Limba mamei nu se uită. Iar acum, de Ziua Mamei, îi urez mamei mele să
fie sănătoasă și să ne bucure încă mult timp cu prezența și cu vorba ei.

R.: Vă mulțumim și noi pentru amabilitatea cu care ați răspuns invitației
noastre la un scurt interviu și vă dorim toate cele bune dumneavoastră și
întregii familii.

prof. Mariana TerraCu soția Nancy

Nepoțica Emma cu bunica
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DE ZIUA MAMEI

POEZII DEDICATE MAMEI
Poeţii din întreaga lume i-au dedicat versuri, compozitorii
i-au dăruit cântece, pictorii i-au desenat chipul în mii
de culori şi sentimente... iar noi să-i dăruim dragoste,
grijă, înţelegere, în fiecare zi! MAMA...
Căci UNA singură pe acest pământ e MAMA!

Mi-e dor de tine, mamă
de Grigore Vieru

Sub stele trece apa
Cu lacrima de-o samă,
Mi-e dor de-a ta privire,
Mi-e dor de tine, mamă.
Măicuța mea: grădina
Cu flori, cu nuci și mere,
A ochilor lumină,
Văzduhul gurii mele!
Măicuțo, tu: vecie,
Nemuritoare carte
De dor și omenie
Și cîntec fără moarte!
Vînt hulpav pom cuprinde
Și frunza o destramă.
Mi-e dor de-a tale brațe,
Mi-e dor de tine, mamă.
Tot cască leul iernii
Cu vifore în coamă.
Mi-e dor de vorba-ți caldă,
Mi-e dor de tine, mamă.
O stea mi-atinge fața
Ori poate-a ta năframă.
Sunt alb, batrîn aproape,
Mi-e dor de tine, mamă.

Cântec femeiesc
de Adrian Păunescu

Aşa e mama şi a fost bunica
Aşa suntem femei lângă femei
Părem nimic şi nu-nsemnăm nimica
Doar nişte "ele" ce slujesc pe "ei".
Ei neglijenţi, iar ele foarte calme
Ei încurcând ce ele limpezesc
Ei numai tălpi şi ele numai palme
Acesta e destinul femeiesc.
Şi-n fond, ce fac femeile pe lume?
Nimic măreţ, nimic impunător.
Schimbându-şi după ei şi drum şi nume
Pun lucrurile iar la locul lor.
Cu-atâţia paşi ce au făcut prin casă
Şi pentru care plată nici nu cer
De-ar fi pornit pe-o cale glorioasă
Ar fi ajuns şi dincolo de cer.
Ei fac ce fac şi tot ce fac se vede
Ba strică mult şi ele-ndreaptă tot
Şi de aceea nimeni nu le crede
Când cad, îmbătrânesc şi nu mai pot.
Aşa e mama şi a fost bunica
Şi ca ele mâine eu voi fi.
Ce facem noi, femeile? Nimica,
Decât curat şi uneori copii.
Suntem veriga firului de aţă
În fiecare lanţ făcut din doi
Ce greu cu noi femeile în viaţă
Dar e şi imposibil fără noi...

Cea mai scumpă de pe lume
de Nichita Stănescu

Spune-mi care mamă-anume
Cea mai scumpă e pe lume?
Puii toți au zis de păsări,
Zarzării au zis de zarzări,
Peștișorii de peștoaică,
Ursuleții de ursoaică,
Șerpișorii de șerpoaică,
Tigrișorii de tigroaică,
Mânjii toți au zis de iepe,
Firul cepii-a zis de cepe,
Nucii toți au zis de nucă,
Cucii toți au zis de cucă,
Toţi pisoii, de pisică,
Iara eu, de-a mea mămică.
Orice mamă e anume
Cea mai scumpă de pe lume!

De ziua mamei
de Elena Farago

Eu nu sunt destul de mare
Ca sa pot să-nvăț măcar,
De pe carte, o urare,
Și nu sunt destul de mare
Ca să-ți dau un dar.
Dar îți dau o sărutare,
Ici, pe obrăjor,
Și pe mâna asta care
Mă-ngrijește-n fiecare
Zi, cu-atâta dor!
Zile lungi și voie bună
Îți doresc eu mult,
Și mă rog de flori să-ți spună
Să mă ierți, mămică bună,
Că nu știu mai mult!

O, mamă
de Mihai Eminescu

O, mamă, dulce mamă, din negură de vremi
Pe freamătul de frunze la tine tu mă chemi;
Deasupra criptei negre a sfântului mormânt
Se scutură salcâmii de toamnă şi de vânt,
Se bat încet din ramuri, îngână glasul tău...
Mereu se vor tot bate, tu vei dormi mereu.
Când voi muri, iubito, la creştet să nu-mi plângi;
Din teiul sfânt şi dulce o ramură să frângi,
La capul meu cu grijă tu ramura s-o-ngropi,
Asupra ei să cadă a ochilor tăi stropi;
Simţi-o-voi odată umbrind mormântul meu...
Mereu va creşte umbra-i, eu voi dormi mereu.
Iar dacă împreună va fi ca să murim,
Să nu ne ducă-n triste zidiri de ţintirim,
Mormântul să ni-l sape la margine de râu,
Ne pună-n încăperea aceluiaşi sicriu;
De-a pururea aproape vei fi de sânul meu...
Mereu va plânge apa, noi vom dormi mereu.
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Norton I ,  Împăratul
Statelor Unite ale Americii

Foarte putini stiu ca Statele Unite au avut un imparat au-
toploclamat si necontestat de nimeni, deci perfect legitim.

Abraham Norton, s-a
nascut in Anglia anului
1819, o tara prin definitie
monarhista, intr-o familie
de negustori evrei instariti
din Londra. Dupa moartea
tatalui sau, in 1849, Norton
mostenind o frumoasa
avere, s-a mutat in San
Francisco, si a intrat in di-
verse afaceri, in special
in sectorul imobiliar, avand
initial succes, a devenit
unul dintre cei mai bogati
oameni din California si
chiar din statele Unite ale
acelor vremuri, dar nu a
avut flerul tatalui sau, si
intrand in afaceri cu orez,

a pierdut o mare parte din averea acumulata, si rapid a
ajuns la faliment, si a disparut fara urma  in 1858. Dupa
numai un an, Norton s-a intors complet schimbat, manife-
stand simtome ale bolii psihice denumite  „mania grandorii”
si s-a intitulat „Norton I, imparat al acestor State Unite” si
Protector al Mexicului”, promitand sa lupte impotriva raului
ce macina socetatea americana.
A trimis ziarelor proclamatii de dizolvare a congresului
Statelor Unite, numindu-l un cuib al coruptiei,  si interzice
partidele politice, iar in 1862, a cerut Biserici Catolice sa-l
recunoasca drept suveran al intregii Americi, spunand ca
el este singura solutie pentru incheierea Razboiului Civil,
cerand demisia celor doi presedinti, sudist si nordist.
Bineinteles ca nu a avut ca nu a primit nici un raspuns.
Norton, in ciuda faptului ca era un personaj ciudat, usor
usor a devenit foarte popular in San Francisco, fiind invitat
de administratie sa medieze diferite conflicte sociale.
Norton era si un personaj monden in adevaratul sens al
cuvantului, fregventa cele mai de lux restaurante si localuri
din oras, unele dintre acestea afisand pe meniu ca
respectivul local functioneaza cu acordul “Majestatii Sale
Imperiale, Norton I al Statelor Unite”sau „Majestatea Sa
Abe Norton I a cinat aici”.
Norton era si un avid consumator de cultura avand chiar
si o loja „imperiala” rezervata la Opera din San Francisco.
In anul 1867, a fost arestat pentru vagabondaj, iar furia
populatiei a atins cote nmarginite, fiind ample proteste de
strada ce cereau eliberarea Imparatului. Acesta a fost
eliberat de insusi seful politiei, un sustinator al imparatului,
declarand ca: „Omul acesta nu a rănit, nu a jignit şi nu a
furat pe nimeni. Nu a păgubit ţara şi nu a furat din banii
publici, ceea ce nu putem spune şi despre politicienii
noştri”.NortonBike
In ultimi ani de viata, Abraham Norton, primise acordul
autoritatilor pentru a emite propria moneda, moneda ce
era acceptata la plata de catre comerciantii din San Fran-
cisco. O alta actiune in stilul lui Norton a fost cererea in
casatorie pe care i-a adresat-o Reginei Victoria a Marii
Britanii, spunand ca are planuri mari cu tarile lor, bine
inteles ca nu a primit raspuns.
In anul 1880, pe 3 ianuarie, Norton moare, iar la inmor-
mantarea sa participa peste 30000 de oameni. Toate
ziarele sin oras au aparut cu o banda neagra si au titrat:
Le Roi est Mort. Norton a murit sarac, in ciuda faptului ca
in tinerete fusese unul dintre cei mai bogati oameni din
California, politia gasind in casa acestuia saracacioasa
doar 6 dolari cu chipul sau si 2.5 dolari americani.
In ciuda faptului ca era mai mult un personaj monden,
Norton a fost si un vizionar, acesta a preconizat aparitia
Ligii Natiunilor, si construirea unui pod peste golful San
Francisco, lucruri care s-au realizat abia in secolul umator.
Aceste preconizari vizionare au fost puse de multi pe
seama planurilor  francmasoneriei, pentru ca Norton era
un mason de grad mare.
In 1980, la implinirea a 100 de ani de la moartea lui
Norton, municipalitatea din San Francisco a organizat
mai multe manifestatii, in memoria “Primului Imparat al
Statelor Unite ale Americii”.

Marea Schismă din 1054, 
fractura ce a schimbat fata Europei

Marea schisma din anul 1054, nu a fost un eveniment
surprinzator, si brusc asa cum ar parea la prima
vedere.. Relatiile dintre Est si Vest, dintre cele doua
centre religioase, si politice, Constantinopol si Roma,
erau complicate de foarte multa vreme. Desi implicatiile
schismei in istorie sunt semnificative, contemporanii
nu au perceput-o ca fiind ceva iesit din comun.
Sursele contemporane vorbesc prea putin despre
constientizarea efectelor separarii celor doua biserici
crestine.
Marea Schisma a fost o consecinta a indepartarii
treptate dintre Roma si Constantinopol. Putem vorbi,
pe de o parte, de cauze de ordin politico-religios si,
pe de alta parte, de cauze dogmatice. In primul rand,
Europa crestina devine, din punct de vedere politic,
bicefala incepand cu anul 800, odata cu incoronarea
ca imparat roman a lui Carol cel Mare. Atat acesta,
cat si imparatul de la Constantinopol pretindeau ca
sunt succesorii vechilor imparati romani, avand astfel
dreptul la mostenirea teritoriala romana.
Patriarhii celor doua orase se aflau si ei in conflict.
Ambii lideri religiosi se considerau conducatorii intregii
lumi crestine. Patriarhiul de la Constantinopol isi i-a,
inca din secolul al VI-lea, titlul de patriarh ecumenic
(adică universal), titlu care pana atunci apartinuse
exclusiv Papalitatii. Au existat insa situatii in care,
pentru a obtine sprijin in Italia, unde bizantinii doreau
sa-si pastreze teritoriile stapanite, unii imparati, precum
Vasile I Macedoneanul (867-886), au acceptat sa
faca unele concesii bisericii romane, sustinand chiar
universalismul acesteia.semnificatii-istorice-pentru-
data-de-16-iulie-marea-schisma-258540-1
In secolele IX-X cele doua centre religioase s-au
aflat intr-o competitie acerba pentru evanghelizarea
lumii slave din Europa de Est si Sud-Est. Dupa ce
slavii din zona Bulgariei, Serbiei si Rusiei au intrat in
sfera Constantinopolului, biserica orientala, mai put-
ernica, nu a mai acceptat suprematia Romei. Apoi, in
secolul al XI-lea, Vasile al II-lea Macedoneanul s-a
indepartat tot mai mult de Roma. In 1024, Papalitatea
s-a aratat dispusa la un compromis, gata sa recunoasca
Biserica din Est ca fiind „universala in sfera sa”, dar
impăratul bizantin nu a acceptat propunerea. Totusi,
in aceeasi perioada, situatia tot mai complicata din
Italia cerea o apropiere de Roma. Normanzii incep
sa atace provinciile bizantine din peninsula italica,
astfel ca in 1052-1053 Bizantul incheie o alianta cu
Papalitatea directionata impotriva normanzilor.
Dincolo de aceste neintelgeri privind lumea materiala
si interesele politice, cauzele dogmatice au jucat si
ele un rol important. Existau trei probleme majore. In
primul rand, cea legata de Filioque, un adaos la
formula Crezului din 381. In secolele V-VI, două
concilii tinute la Toledo marcheaza modificarea Crezului
in Apus prin adaugarea formulei „Duhul Sfant care
de la Tata si fiul purcede”. Aceasta e preluata in
Franta, Italia si Germania, iar la inceputul secolului al
XI-lea, Henric al II-lea e incoronat imparat de catre
Papa, ocazie cu care se canta Crezul modificat.
Acest fapt a statuat recunoasterea de catre Papalitate
a noii formule. 

Cea de-a doua diferenta sta in ritualul impartasaniei:
folosirea azmei in vest si a painii dospite in est. Apoi,
celibatul preotilor era obligatoriu in occident, in timp
ce preotii bisericii orientale se puteau casatori. In
secolele XII-XIII, se va adauga si problema purgatoriului,
concept pe care ortodocsii nu il accepta.marea
schisma 1054 4 Disputa dintre cele doua biserici es-
caladeaza in momentul in care in 1050, bizantinii din
Sudul Italiei sunt fortati de normanzi sa se conformeze
practicilor latine. Patriarhul de la Constantinopol,
Mihail Cerularios, raspunde prin a cere bisericilor
latine din oraa sa adopte practicile bizantine, renuntand
la filioque si la folosirea azmei. In fata refuzului
acestora, in 1053 inchide toate bisericile latine din
capitala imperiului. Ulterior va trece la o atitudine mai
concilianta si accepta o discutie cu Papa Leo al IX-
lea care, in 1054, trimite pentru negocieri o delegatie
la Constantinopol, condusa de Cardinalul Humbert.
Pe langa toate tensiunile deja existente, si personalitatea
celor trei personaje implicate a creat o conjunctura
favorabila rupturii. Papalitatea era puternica deoarece
isi recuperase fortele si autoritatea dupa reforma
generata de miscarea de la Cluny; patriarhul Cerularios
era un om ambitios si foarte influent, iar imparatul
bizantin Constantin al IX-lea Monomahul era un lider
slab, sovaitor, lipsit de fermitate. In aceasta situatie,
existau putine sanse ca intalnirea sa duca la intelegerea
celor doua biserici.
Dupa prima intalnire cu delegatia papala, Cerularios
refuza sa mai negocieze, fiind afectat de comporta-
mentul neceremonios al membrilor delegatiei, care
nu respectasera saluturile uzuale. Cardinalul Humbert
raspunde prin obtinerea unei bule de excomunicare
impotriva lui Cerularios, bula depusa la Sf. Sofia in
data de 16 iulie 1054. Patriarhul bizantin si biserica
orientala sunt acuzati, printre altele, si de omiterea
filioque din crez. Beneficiind de sprijinul imparatului
si al populatiei Constantinopolului, Mihail Cerularios
convoaca un Sinod pentru data de 24 iulie prin care
Humbert este la randul sau excomunicat.

Aceasta a fost practic Marea Schisma. marea schisma
1054. Ruptura nu a fost constientizata imediat. Relatiile
de incordare paralele cu cele de colaborare continua.
Insa unul din efectele imediate a fost ca, in urma
rupturii cu Bizantul, noul Papa, Nicolae al II-lea,
singur in fata normanzilor, ii acorda lui Robert Guiscard,
in 1059, ducatul Calabriei si Aculiei. A inceput astfel
alianta dintre Papalitate si normanzi: papa obtinea
sprijinul unui aliat puternic, iar normanzii recunoasterea
puterii lor in Italia. Ulterior, organizarea cruciadelor
aduce cele doua lumi in contact direct, ceea ce face
ca diferentele sa fie percepute nu doar la nivel inalt,
ci si in randul populatiei. In cele din urma, anul 1204
– cucerirea Constantinopolului de catre latini – a dus
la ruptura definitivă dintre Occident si Orient si la
nasterea unui sentiment general de ura fata de latini
in randul bizantinilor.
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Bordelul păpușilor sexuale

Bordelul papusilor, o noua moda in materie de sex a
luat amploare in tara soarelui rasare, Japonia. Este
vorba de celebrele bordeluri ale caror angajate nu
sunt femei reale, ci asa numitele papusi sexuale.
Sunt destui cei care tind sa confunde papusile sexuale
japoneze cu papusile gonflabile tipice oricarui sex-
shop. In realitate, diferenta este ca cea dintre o arma
de jucarie si una reala. Iar multi barbati platesc sume
consistente pentru a se “culca” cu un asemenea…
inlocuitor de femeie in multele bordeluri cu papusi
sexuale de pe tot intinusl Japoniei. Primele papusi
sexuale japoneze au fost create cu 30 de ani in
urma, astfel incat persoanele de sex masculin cu
dizabilitati sa se poata bucura de o oarecare forma
de companie feminina. papusi sexuale 3Totusi, in
scurt timp, aceste inventii au devenit o alternativa
viabila si pentru barbatii sanatosi, dar prea timizi sau
prea comozi pentru a intretine raporturi sexuale cu
femei reale. O multime de barbati niponi sunt obsedati
de conceptul de „fata manga”, iar aceste papusi
sexuale realistice le ofara sansa se a-si indeplini fan-
teziile ce presupun apropierea fizica de personajele
lor favorite. Unii japonezi au cheltuit sute de mii de
dolari achizitionand zeci de papusi sexuale de ultima
generatie, construite din silicon, in prezenta carora
se simt mult mai confortabil decat in cea a unei femei
adevarate.

Papusile sexuale sunt oricum dar nu ieftine, mai ales
atunci cand clientul doreste calitate. bordel papusi
sexualeO astfel de papusa din silicon, cu un schelet
metalic si zeci de articulatii care ii permit sa se miste
asemenea unei persoane adevarate, costa apreciabil
peste 6.000 de dolari, mult mai mult decat poate plati
majoritatea adeptilor acestui gen de distractie. Si asa
au aparut bordelurile de papusi hedoniste; pentru o
taxa care le-ar asigura compania si serviciile unei
prostituate, barbatii aleg sansa implinirii fanteziilor
cu… papusi. Majoritatea bordelurilor cu papusi sexuale
ofera o varietate larga de modele si de tinute pentru
papusi, dar exista si clienti care prefera sa isi aduca
propriile accesorii. De la adolescenti pana la barbati
de peste 60 de ani, japonezii achita sume semnificative
pentru a urmari un film de adulti, a se starni si a se
culca apoi cu o papusa. Iar afacerea este foarte prof-
itabila si dinamica, patroniii bordelurilor sustinand ca
primesc zeci de clienti in fiecare zi.

Secretul din spatele 
Codex Gigas, Biblia Diavolului

Secretul din spatele Codex Gigas, dupa cum sugereaza
si denumirea sa in latina, este cea mai mare carte din
lume.  Candva era considerata cea de-a opta minune a
lumii. Are o lungime de 92 cm si cantareste 75 kg. Aceasta
carte impresionanta cuprinde Biblia, povesti stravechi,
leacuri si incantatii magice, cat si descantece tamaduitoare.
Codex Gigas mai este cunoscut si sub denumirea de
Biblia Diavolului pentru ca aceasta cuprinde o combinatie
foarte ciudata de texte, dar si un desen prin care este
reprezentat Satana. Cartea exercita o atractie aproape
supranaturala, fiind ravnit de cei puternici. In intreaga sa
existenta codicele a inspirat teama si obsesia de a-l
stapani. Si in prezent aceasta carte reflecta un magnetism
iesit din comun. Chiar daca in Evul Mediu cartile erau
realizate de doi sau trei scribi, Biblia Diavolului este
realizata de un singur om. Dar cand a avut timp un singur
om sa scrie o asemenea carte? Munca depusa pentru re-
alizarea unei asemenea opere se cuantifica in zeci de
ani, iar un om obisnuit imbatranea si isi pierdea calitatile
necesare pentru realizarea unei opere care pare perfecta.
Pagina dupa pagina cartea este fara cusur, greselile sunt
inexistente iar detaliilor nu le lipsesc omisiunile. Si totusi,
cartea a fost scrisa se pare doar de un sigur om, dupa
cum sustin specialistii zilelor noastre.

La pagina 290, o pictura ciudata, care il infatiseaza pe
Satan, a atras atentia curiosilor de-a lungul timpului. Acest
element grafic, executat de un amator in opinia specialistilor,
este cel mai mare desen al diavolului care exista pe
pamant. Diavolul este infatisat singur, stand cu bratele in
sus. Este desenat doar cu patru degete, cu ghiare si
coarne. Fix pe pagina urmatoare este infatisat paradisul
in toata splendoare sa. Indiferent de mesajul pe care
calugarul pacatos a vrut să-l transmită prin cele doua
desene, se poate realiza dualitatea in care omenirea isi
duce existenta. Confruntarea dintre bine si rau se afla
permanent in jurul nostru si este atat de bine infatisata in
Codex Gigas. Acestea sunt cele doua posibilitati sau
alegeri pe care omul le are la dispozitie, el alegand o cale
in decursul vietii. Codex Gigas ramane o carte plina de
mistere, care scunde nebanuite taine si adevaruri despre
permanenta confruntare intre Creator si Diavol, intre bine
si rau. Cu toate acestea, de-a lungul timpului, s-a crezut
ca misteriosul codice a fost scris sub indrumarea diavolului,
ceea ce face ca manuscrisul sa fie supranumit si Biblia
Diavolului.
O legenda sustine ca miraculoasa carte a fost scrisa de
un calugar condamnat, care si-a vandut sufletul diavolului.
Povestea incepe in anul 1230, intr-o manastire izolata din
Boemia. Intr-o chilie austera, un calugar se roaga sa i se
curme viata. Pacatuind, a incalcat o regula monastica
sfanta. Pacatul e atat de revoltator incat nu e dat in
vileag. Este unul dintre calugarii benedictini. Supranumiti
si „calugarii negri” datorita strailelor negre pe care le
poarta si care simbolizeaza moartea fata de lumea pa-
manteasca. Ei faceau juraminte de saracie, castitate,
supunere si indura crunte sacrificii fizice: purtau camasi
aspre, infestate de purici, posteau, nu dormeau suficient
si se autoflagelau.
Numai ca cei slabi cadeau prada ispitei: lacomie, invidie,
deviatie sexuala. Pedepsele erau extreme pornind de la
izolare, infometare, excomunicare si pana la moarte. 

Undeva prin manastire se decidea soarta calugarului
decazut. S-a hotarat ca el trebuie sa moara pentru ca a
incalcat regulile. Calugarul le-a promis mai marilor ca
daca mai este lasat o zi in viata el va scrie o opera impre-
sionanta prin care sa slaveasca manastirea pe vecie. Su-
periorii sai au ras, dar calugarul a insistat ca sa fie lasat o
singura noapte ca sa-si termine opera. El este lasat sa in-
cerce, dar edictul lor este fara echivoc: daca nu termina
cartea, va muri. Calugarul a scris pagina dupa pagina
pana cand mana i-a amortit, atunci a apelat la arhanghelul
decazut Satan ca sa-l ajute sa termine opera. Legenda
spune ca demonul raspunde chemarii calugarului si ii
cere sufletul in schimbul ajutorului. In acest fel cartea a
fost terminata.

Posesorii codicelui au fost urmariti de un permanent
blestem de-a lungul timpului. Totul a inceput cu manastirea
din Boemia care s-a confruntat cu grave probleme financiare.
„Calugarii negri” au fost nevoiti sa vanda codicele unui alt
cult, „calugarii albi” sau cei imbracati in vesminte albe. La
putin timp dupa ce „calugarii albi” au intrat in posesie mis-
terioasei carti, s-au confruntat cu o epidemie fatala, ciuma
bubonica, vezi si Moartea Neagra, teribila epidemie de
ciuma ce a depopulat Europa in 1347. Calugarii care pas-
treaza Biblia Diavolului sunt devastati. Un episcop puternic
le porunceste calugarilor sa inapoieze codicele. Ciuma
neagra mistuie regiunea, facand zeci de mii de victime. In
anul 1585 Rudolf fascinat de prezicerile lui, isi descopera
inclinarea spre ezoterism si stiinte oculte. Rudolf ravneste
sa aiba codicele, care se afla in posesia manastirii bene-
dictine. Dupa mai multe donatii si favoruri, drept cadou,
manastirea ii ofera Biblia Diavolului. Imparatul Rudolf este
captivat si angajeaza experti ca sa traduca pasajele.
Rudolf pastreaza codicele pentru sine, devenind fascinat
de continutul sau. Dupa cum era de asteptat, norocul nu ii
mai surade si imparatul se transforma intr-un personaj
anost, nesociabil, previzibil si paranoic. Se izoleaza in
castelul sau si uita sa-si exercite obligatiile. Inapt sa
conduca, imparatul isi pierde sustinatorii, iar propria familie
il alunga de pe tron. In cele din urma imparatul moare
neputincios si celibatar. In timpul Razboiului de Treizeci
de Ani din 1648  soldatii suedezi jefuiesc biblioteca si
confisca cel mai pretios manuscris: Codex Gigas. Kristina
a Suediei, intra in posesia codicelui. Nu poate sa-l pastreze
pentru prea mult timp pentru ca soarta reginei ia o
intorsatura ciudata, la fel ca si cea a Bibliei Diavolului. In
mai putin de zece ani Kristina abdica. Se converteste la
catolicism, planuind sa se exileze la Roma. Kristina isi im-
pacheteaza bunurile printre care multe biblii sfinte, dar in
mod misterios lasa in urma Codex Gigas. Peste aproape
50 de ani, codicele este aproape distrus intr-un incendiu
catastrofal. Din anul 1649 pana in 2007, manuscrisul s-a
pastrat in Libraria Roiala din Stockholm, cand a fost
transferat in Cehia in timpul unei expozitii.
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DIVERSE

Cum influenţează diferenţa
de vârstă a partenerilor

predispoziţia la divorţ

Cercetătorii au descoperit că separarea partenerilor este
puternic influențată de diferența de vârstă. Predispoziția
la divorț crește odata cu diferența de vârstă, iar partenerii
între vârstele cărora există o distanță de până la 10 ani
prezintă un risc cu până la 39% mai mare.
Se spune că dragostea nu cunoaște reguli. Cu toate
acestea, cu greu ne vine să credem că doi parteneri vor
rezista în timp dacă între ei există o diferență de vârstă
mai mare de 15-20 de ani.
Psihologul și consilierul de cuplu Jovana Jestrovic este
de părere că o diferență de șase sau mai mulți ani poate
fi considerată un motiv de dezechilibru în cuplu. Desigur,
oricine poate cunoaște cel puțin o pereche într-o astfel de
situație care încă rezistă, dar acestea sunt mult mai pre-
dispuse la provocări decât cuplurile formate din parteneri
cu vârste apropiate, scrie elitedaily.com.
Un studiu efectuat la Universitatea din Atlanta pe 3.000
de perechi arată că partenerii care au până la cinci ani
diferență de vârstă prezintă un risc cu 18% mai crescut
de a se despărți. Riscul crește odată cu diferența de
vârstă, iar cuplurile între ai căror parteneri există o diferență
de vârstă de 10 ani au șanse cu până la 39% mai mari să
se separe. Cei mai expuși riscului de divorț sunt cei care
au o diferență de vârstă de 20 de ani, aceștia înregistrând
o rată de divorț de 95%.
Cercetătorii subliniază că presiunea familiei și prietenilor
este mare și că predispoziția la separare este adesea
influențată și de interesele ambilor parteneri sau dorința
lor de a salva relația.

Adevăr crud sau diplomaţie ? 
Tu ce alegi?

Iată că ne putem afla cu toţii în această dilemă şi,uneori,
este foarte greu de spus care ar trebui să fie varianta cea
mai bună.
Nu ştim niciodată cum va înţelege cel cu care discutăm,
nu ştim cât de pregătit psihologic este,în acelaşi timp,
sunt momente când adevărul trebuie spus orice ar fi,poate
chiar în forma lui cea mai dură.
Adevărul doare,dar te poate salva
Este foarte greu pentru cineva să accepte să i se spună
adevărul direct în faţă.Este neplăcut să vezi că ai greşit şi
că trebuie să te corectezi,dacă nu vrei să îţi complici viaţa
mai mult. Orice am avea de făcut, la bază trebuie să stea
sinceritatea, altfel nu sunt şanse de schimbare a situaţiei.
Sunt oameni care nu pot vedea, pur şi simplu, din orgoliu
sau din neinformare, că greşeala le aparţine şi atunci tre -
bu ie să vină cineva să le atragă atentia.

Problema nu este adevărul,ci modul în care el trebuie co-
municat. De pildă, cineva care este bolnav, bineînţeles că
speră să nu fie chiar atât de grav şi aflându-se într-o stare
de frică, poate nu ar face faţă unei veşti sumbre despre
sănătatea sa. Şi totuşi… ar trebui să ştie !
Medicului îi revine rolul de a spune crudul adevăr şi se
impune să nu se omită nici un detaliu,dar poate ar fi mai
bine dacă i s-ar da şi câteva speranţe.
Un om bolnav de cancer,în fază terminală, este deja
afectat psihic şi psihologic,şi ar putea abandona lupta
dacă nu ar sti că mai există o şansă, cât de mică, să se
vindece sau să se amelioreze cât de cât situaţia lui.
Pe de altă parte, evident că familia lui are un rol foarte im-
portant aici,şi anume acela de a susţine bolnavul până în
ultima clipă. Sunt momente dure,dar câteodată nu este
bine ca pacientul să ştie prea multe detalii despre evoluţia
bolii sale.
Oricât de puternic ar fi, există un impuls care l-ar putea
duce de cealaltă parte a baricadei, adică a disperării şi
renunţării.
Diplomaţia poate fi,uneori, singura cale pentru salvarea
unui cuplu
Într-un conflict de familie,de exemplu, dacă cineva a văzut
pe soţul unei doamne că se plimba cu amanta prin oraş,
este bine sau nu să i se spună femeii ?
Unele păreri sunt de partea adevărului, adică să i se
spună. Alţii susţin ideea că fiecare este în măsură să-şi
gestioneze relaţiile şi că nu este bine să intre o altă
persoană în familie, mai ales să spună asemenea lucruri
care ar duce ,aproape sigur,la un divorţ şi la copii care ar
să sufere.
Evident că nu există reguli şi fiecare situaţie lasă loc de
interpretări, dar poate că dacă femeia ar şti că este
minţită,poate ar lua o decizie cu privire la relaţia
extraconjugală a soţului, poate că şi-ar schimba chiar ea
comportamentul, poate că ar discuta deschis cu soţul şi
s-ar găsi o soluţie justă pentru amândoi.
Nu putem şti niciodată cum ar trebui să procedăm în as-
menea situaţii, însă ,cum ştim, minciuna are picioare
scurte. Cu puţină diplomaţie, adevărul poate fi spus,dar în
aşa fel încât el să îmbunătăţească lucrurile, nu să le
înrăutăţească.
În concluzie,nu există reguli de comportament, există
doar adevărul. El trebuie spus cu orice preţ, însă în aşa
fel încât să ducă spre bine ,nu spre rău.
Nu trebuie să devenim nici lupi moralişti, dar nici ipocriţi.
Fiecare îşi cunoaşte calităţile şi defectele, însă când
intrăm în viaţa cuiva este bine să o facem cu măsură,cu
sinceritate şi cu dorinţa de a face bine, nu de a distruge.
Toate aceste aspecte, aparent banale, ne pot schimba
viaţa şi este de dorit să acceptăm să ni se spună adevărul
în faţă. În situaţiile în care ne simţim copleşiţi, o doză de
diplomaţie nu ar strica.

5 motive 
să ieși din zona de confort

“Dacă eşti în zona de confort,
Şi ţi-e frică să te aventurezi afară,
Aminteşte-ţi că toţi câştigătorii au fost
La un moment dat, plini de îndoială.”

Este timpul să ieși. Nu accepta să fii prizonierul confortului.
Noi experiențe te așteaptă și dacă rămâi în lanțuri, nu te
vei bucura de ele. Oamenii caută siguranță, își doresc un
loc de muncă stabil, o casă și o familie fericită. Încearcă
să-ți stabilești obiective și acceptă provocările vieții.
Zona de confort – un spațiu (nu neapărat fizic) în care o
persoană se simte în siguranță, în care depune eforturi
minime și obține rezultate acceptabile.
Știi care mi se pare cuvântul cheie din descrierea de mai
sus? Acceptabil. Am fost crescuți să ne încadrăm în
anumiți parametrii și standarde, cu scopul de a fi acceptați
în societate. De multe ori vei simți presiunea societății să
te încadrezi și poți să renunți la ce vrei tu de fapt ca să fii
acceptat. 

Nu trebuie să-ți fie totuși frică să faci ceva diferit și nu
trebuie să asculți mereu la cei care-ți zic să faci altceva.
De multe ori, experiențele lor îi fac să vadă lumea diferit
față de tine, având alte criterii pentru ce înseamnă “de
succes”. Cred că multă lume alege să nu iasă din zona de
confort de frica de eșec, dar probabil până acum ai aflat și
tu că cele mai multe lecții le obții când greșești. Plus că
toți greșim, nu-ți fie frică să nu faci totul perfect din prima.
Ei bine, când simţi că totul este bine, că nu doare nimic şi
lucrurile arată bine, atunci începe DECĂDEREA TA.
Nu am vrut să cred şi să accept asta multă vreme.
Zona de confort este un asasin deghizat într-un prieten.
Zona de confort este o sirenă ce te ademeneşte cu
cântecul ei şi apoi te trage la fundul mării unde te îneacă.
Zona de confort este calul troian pentru care spargi singur
zidurile cetăţii tale şi pentru care inviţi distrugerea ta de
bunăvoie şi nesilit de nimeni.
De ce nu ai viața pe care ți-ai imaginat-o? Călătoria prin
vis nu te face să renunți la slujba sufletească, ci te
împinge să lupți și să faci ceea ce îți place cel mai mult,
bucurându-te de fiecare moment, o companie bună și
chiar singurătate.
Ai făcut totul pentru a avea acea “viață perfectă” în ochii
celorlalți, conformându-te cu ceea ce doresc ceilalți, și
tocmai ți-ai pierdut drumul. Trezeşte-te! Ieși din rutina
zilnică și din zona ta de confort.
Iată cum poți face asta.
1. Fă zilnic lucruri diferite.

Caută alt traseu până la locul de muncă. Încearcă un
restaurant nou fără a verifica mai întâi rețelele de so-
cializare. Fii vegetarian pentru o săptămâna, sau o
lună. Încearcă un nou stil de viață. Recalibrează-ți real-
itatea. Fie că schimbarea pe care o faci este mare sau
mică, fă o schimbare în modul în care faci lucrurile
zilnic. Caută perspectiva care vine din orice schimbare,
chiar dacă e negativă. Nu te lăsa bătută dacă lucrurile
nu funcționează așa cum ai planificat.

2. Nu te grăbi în luarea deciziilor.
Uneori, încetinirea te face să te simți neconfortabil, mai
ales în cazul în care vizeză și gândirea rapidă, sunt
apreciate în munca ta sau în viața personală. Încetinește,
observă ce se întâmplă, fă-ți timp pentru a interpreta
ceea ce vezi, și apoi intervi.

3. Ai încredere în tine și ia decizii rapide.
Ne contrazicem, însă nu este un lucru rău. Așa cum
există oameni care prosperă, luând decizii rapide, alții
se simt mult mai confortabili, cântărind toate opțiunile
posibile, în mod repetat. Uneori, apelând la decizia
anticipată este în ordine, doar pentru a obține lucrurile
în mișcare. Acest lucru te poate ajuta să îți pui în
aplicare proiectele personale și te învață să ai încredere
în judecata ta. Îți va arăta, de asemenea efectele
deciziilor rapide, precum și a celor lente.

4. Acționează treptat.
Este nevoie de mult curaj pentru a ieși din zona de
confort. Ai aceleași beneficii, chiar dacă o faci pe
picioarele tale, acționând lent, așa că nu-ți fie frică să
începi ușor. Dacă ești neliniștit, din punct de vedere
social, nu îți imagina că trebuie să studiezi curajul de a
invită o persoană la o întâlnire, pentru început doar
salută și vei vedea cum va decurge totul. Identifica-ți
temerile, și apoi confruntă-le treptat.

5. Nu dramatiza, acceptă eșecul.
Poate că ești genul care refuză să facă schimbări
majore în viață din cauza fricii de eșec.

În general, această frică are la baza presiunea socială și
teama de a nu decădea în ochii celorlalți.
Nu există însă experiențe din care să nu ai de învățat
ceva, și care să nu îți fie folositoare. Chiar dacă pentru
moment, un eșec poate fi usturător, în timp, vei înțelege
că nimic nu este întâmplător și că beneficiezi de noi
oportunități, poate mai bune decât cele oferite inițial.
Fii competitiv cu propria persoană, încearcă să devii
mereu mai bun și învață atât din lucrurile bune, cât și din
cele rele.
Concluzii:
Nu vei obține nimic măreț, dacă vei ajunge să te complaci
cu ceea ce ai, depinde de tine ce alegi!

Maya Oprescu
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SĂNĂTATE

Tratamentele naturale
ale Lidiei Fecioru

Bioenergoterapeutul Lidia Fecioru nu contenește să
ne uimească cu celebrele sale remedii 100% naturale
pentru vindecarea multor afecțiuni.
Iată câteva dintre acestea, cu eficacitate maximă!

Gogonele verzi împotriva varicelor
Suferiți de varice? Tăiați în două o gogonea verde și
aplicați-o pe zonele unde sunt varice mici, format ca
o pânză de păianjen. Păstrați aproximativ 3 minute.
Repetați tratamentul de două ori pe zi, timp de zece
zile. După ce aruncați gogoneaua, ungeți obligatoriu
locul cu cremă.

Brusture împotriva diabetului
Potrivit Lidiei Fecioru, rețeta pentru diabet este
următoarea: luați un termos de un litru și puneți apă
fierbinte, apoi adăugați 10 grame rădăcină de brusture
tăiată foarte mărunt.
Lăsați la macerat 10 ore. Ulterior, strecurați bine și
puneți produsul la rece. Consumați acest leac o lună.

Ceapa la cuptor curăță vasele de sânge
Persoanele care au nevoie să-și regleze zahărul din
sânge sau cele care trebuie să-și curețe vasele de
sânge pot consuma cu încredere ceapă la cuptor. Se
taie o ceapă, nu se pune sare deloc, doar puțin ulei
și se introduce în cuptor.
Este indicat să mâncați zilnic cât puteți, nu sunt
restricții. Tratamentul este bun și pentru cei care
suferă de boli ale ficatului. În cazul furunculozei,
puneți pe locul afectat compresă cu ceapă coaptă și
mărunțită. 

Remediul incredibil pentru regenerarea întregului
organism…
Folosiți acest remediu odată pe săptămână!

Când vorbiți de detoxifiere vă gândiți să adoptați tot
felul de metode? Uitați de acest lucru și pregătiți un
leac cu mare eficacitate și extrem de simplu, obținut
din două legume a căror putere vindecătoare este
cunoscută din cele mai vechi timpuri: ceapa și ustur-
oiul.

Se ia o ceapă, se curăță, se spală și se taie foarte
mărunt. Ulterior, se vor pisa câțiva căței de usturoi.
Se amestecă cele două ingredient și se pun într-un
vas cu apă fierbinte, unde vor sta aproximativ trei
minute.

După această perioadă se scot, se scurg foarte bine
și se pun pe o bucată de tifon. Preparatul se pune pe
mijlocul tălpii și se fixează cu o pereche de ciorapi.

Se păstrează pe tot parcursul nopții. Dimineață, când
vă veți trezi, veți constata că s-a schimbat culoarea
preparatului în maroniu! Ce înseamnă asta? Că or-
ganismul s-a curățat de tot ce a fost rău!

Tratează spondiloza
și alte afecțiuni ale corpului

cu rețetele Djunei, 
cea mai puternică femeie a lumii!

Despre puterile vindecătoare ale Djunei Davitasvilie,
cunoscută sub numele de fenomenul D e greu de explicat.
Înzestrată cu niște puteri absolut incredibile, motiv pentru
care a fost numită și cea mai puternică femeie din lume,
aceasta își trata pacienții de la distanță, iar efectele erau
remarcabile.
Chiar dacă a trecut în lumea drepților, Djuna a lăsat
moștenire leacuri incredibile…

Cataplasme cu ridiche neagră și ustoroi pentru
spondiloză
Împotriva dureroaselor crize de spondiloză, Djuna recomanda
comprese cu frunze de brusture, partea lucioasă, puse pe
locul cu probleme.
De asemenea, în timpul crizei de spondiloză, Djuna reco-
manda și o altă procedură: se toacă mărunt o ridiche
neagră și o căpățână de usturoi, se amestecă și se aplică
sub formă de comprese pe locul afectat.
În cazul sclerozei vasculare cerebrale se toacă mărunt o
lămâie și se amestecă cu un pahar cu măceșe, un pahar
cu răchițică și un pahar cu miere de albine. Se administrează
20-40 g înainte de masă.
De asemenea, bolnavii trebuie să consume ceai din
rădăcină de pătrunjel, fiartă într-o jumătate de litru de
apă, de două-trei ori pe zi, câte o lingură.

Trei mari categorii de alimente
Tot marea clarvăzătoare Djuna, a împărțit alimentele în
trei mari categorii:
1. Acizii, din categoria cărora fac parte ciupercile, nucile,

carnea, peștele, zeama de carne, ouă, fasole boabe,
semințele de floarea soarelui, vinetele.

2. Neutrele, adică verdeață, fructe, legume, pepene verde,
pepene galben, vin sec, unt, grăsimi, ulei vegetal.

3. Bazele, formate din pâine, paste făinoase, orez, cartofi,
zahăr, miere de albine.

Lactatele, interzise când vă curățați organismul
Djuna recomanda să nu se amestece la aceeași masă al-
imentele din categoria 1 cu cea din categoria 3.
Se pot combina însă categoria 1 cu categoria 2 sau
categoria 2 cu categoria 3. Diferența dintre mesele acide
ș cele bazice trebuie să fie de minimum trei ore.
De asemenea, potrivit Djunei, când vă hotărâți să curățați
organismul, lactatele sunt total interzise. Nu se bea apă
în timpul mesei, ci la o oră după aceasta. Se recomandă
ca în fiecare zi, dimineața și seara să fie mâncat un cățel
de usturoi. articole de Felicia Lederă

Un laxativ natural… 
Curăță colonul și îmbunătățește

tranzitul intestinal!
Cruşinul creşte la câmpie, pe dealuri, în păduri de luncă,
în zâvoaie, pe malul apelor şi în mlaştini, sporadic în
regiunile montane.
Pentru terapie se recoltează scoarţa ramurilor tinere şi se
întrebuinţează numai după un an de la recoltare sau dacă
este supusă unei temperaturi de 100 grade Celsius, timp
de o oră, altfel este toxică.

Scoarţa de Cruşin conţine glicozide, mucilagii, saponină,
principii amare, răşini, sitosterol, flavone şi alcaloizi peptici.
Cruşinul acţionează ca laxativ, purgativ, este colagog –
favorizează evacuarea bilei, antiviral şi coleretic – stimulează
secreţia de bilă.
Efectul său laxativ, pentru care este cunoscut, se instalează
lent şi este diferenţiat, în funcţie de doză.
Scoarţa de Cruşin este utilă în tratarea fitoterapeutică a
constipaţiei şi a disfuncţiilor hepato-biliare.
Dacă se masează gingiile cu decoct, putem vindeca gin-
givita.
Aplicat pe scalp, decoctul elimină păduchii.
Extractul de Cruşin poate inhiba dezvoltarea tumorilor.
Cum se prepară decoctul şi cum se consumă?
Pentru o accelerare moderată a tranzitului intestinal se
prepară astfel: se adaugă o linguriţă cu vârf de plantă la o
cană cu apă clocotită, se fierbe timp de 15 minute, apoi
se lasă acoperit încă 15 minute.
Se strecoară şi se bea călduţ, pe stomacul gol, dimineaţa
şi seara sau câte două căni pe zi, dimineaţa şi seara,
înainte de culcare.
Pentru o accelerare puternică şi rapidă a tranzitului
intestinal, la preparea decoctului se foloseşte o lingură cu
vârf de plantă.
Se consumă o singură cană, seara, înainte de culcare, la
cel puţin trei ore după ultima masă.
Nu se cunosc reacţii adverse majore, dar dacă se depăşeşte
doza pot apărea colici intestinale, convulsii, diaree, iar
urina se colorează în roşu.
Există şi câteva precauţii sau contraindicaţii: abdomen
chirugical acut, obstrucţie intestinală, afecţiuni inflamatorii
ale intestinului, boala Crohn, colită ulceroasă, apendicită,
hemoroizi, sarcină, alăptare, copii cu vârsta sub 14 ani.
De asemenea, preparatele din scoarţă de Cruşin nu se
administrează mai mult de şapte zile pe lună.

articol de Mihaela Iliescu

7 simptome că ai un ficat gras
și cum scapi de problemă 

cu o rețetă simplă!

Simptomele bolii ficatului gras – Steatoza hepatică,
cunoscută mai ales ca boala ficatului gras, este o afecțiune
cauzată de depunerile de grăsimi la nivelul acestui organ.
Este foarte important ca persoanele cu astfel de problemă
să evite alimentele bogate în grăsimi și zahăr.
Principalele cauze ale ficatului gras sunt consumul exagerat
de alcool și obezitatea…
Dacă vorbim despre o steatoză hepatică datorată excesului
ponderal, este impedios necesar să scapi de câteva kilo-
grame. De asemenea, este foarte important să previi
balonarea, digestia dificilă și oboseala cronică.
Simptomele bolii ficatului gras
– Senzația de oboseală; Slăbiciune; Greață; Stare de

confuzie;  Scăderea masei musculare;  Transpirație
excesivă;  Dezechilibru hormonal;

Iată o rețetă simplă care te va ajuta în procesul de
curățare a ficatului!
Ingrediente:
– o sfeclă roşie, un morcov, o jumătate de lămâie
Mod de preparare: Spală și curăță de coajă sfecla ,morcovul

și lămâia. Pune-le la storcător și extrage sucul.
Consumă acest preparat zilnic și îți vei regenera ficatul și
îți vei îmbunătăți considerabil starea de sănătate!
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CUVINTE ÎNCRUCIŞATE

TESTE COMPARATIVE de:    Lucian MANOLESCU   

           
         

        
        

         
          

       

      
       
        

      
        

         
      

       
          

   
       

      
      
       

  
      

         
        

       
         

        
   

       
      

        
        

         
         

           
          

     
       

        
      

      
  

      
        

       
         

        
         

        
         
         

        
        

       
      
     
       

         
        

      
         
        

     

   
   

     
    

   
   

      
   

  
   
     
    
    

     
   

          
        

         
          

         
        

         
        

          
        

         
         

         
            

             
          

        
       

         
        
      

         
        
          

           
             

         
          
         

            
            
            

           
         

          
              

          
        

   
          

          
     

         
        
            

          
       

       
          

             
       

         
         
         
    

   
         

          
          

          
  

         
            

             
        
         

       
       

        
          

        
       

         
          

          
       

         
       
        

 

   
   
   

     
   

     
  

   
    

   
      

      
            

         
  

           
          

   
  

             
          
            

   
         

 
       

         
           

          
        

          
           

             
        

             
       

            
     
          

            
    

            
          

     
           

  
            

          
   

           
        

          
         

         
        

   
          

           
         
            

            
              
           

            
             

           
           

            
             

         
         

 

ORIZONTAL:
1)  Teste pe baza analizei raporturilor

(sing.fem.). 
2) Întocmai... la un test. 
3) Se compară cu un gest mecanic -

Soluția dată la un test. 
4) Se aseamănă cu niște prietene... -

care pleacă de la inimă. 
5) Se compară cu un braț - Test final! 
6) Sunt în numar mic la putere - A

spune altfel nu... în comparație. 
7) Îngust pe mijloc! - Se compară cu

niște răpitori - E ca o masă la mare. 
8) El chiar face analizele la test.
9) Se compară cu un sfârșit de țară -

Trec la sfârșit! 
10) Comparabil cu o credință - Ține de

clerul musulman. 
11) E normă după care faci testele

comparative - Se compară cu bucați
desprinse de trunchi.

VERTICAL:
1)  A înregistra rezultatele testelor -

Ieșite de la mese! 
2) Organizația care înregistrează

normele testelor - El nu se mai poate
compara cu nimeni la întindere.

3) Astea sunt prea jos... în comparație
- Asta e prea frumoasă și nu ai cu ce
s-o compari. 

4) Se face perjă cu timpul! - Se
compară cu o mantie de căalugări. 

5) E ca un hormon.
6) Picată la test - Se compară cu locuri

secetoase. 
7) Păcălită la... test - Contrar unei

despărțiri în pronunțare. 
8) Sunt precum aricii - Se compară cu

o pudră. 
9) Produs din lapte - Te scoate la vot!

- Întoarce schema la mijloc!
10) Ieșire din labirint! - Limita de trecut

la test(var.). 
11) Totalitatea dispozitivelor de testare

- Mijloace de testare.

Dicționar: OSIM

Fața ne dezvăluie 
personalitatea și starea de

sănătate
Indiferent daca ne-o dorim sau nu, fata noastra ne dezvaluie
personalitatea si, chiar mai mult decat atat, starea de sanatate,
in functie de forma, marimea si culoarea ei. Desi unii dintre noi
ne consolam sau incercam sa ne obisnuim cu ideea ca fata nu
este decat o aparenta, si ceea ce conteaza de fapt este sufletul
sau mintea din spatele sau, filosofii nu au fost foarte convinsi
de acest lucru.
Potrivit lui Aristotel si a ucenicilor sai fata ne poate furniza
informatii extrem de pretioase despre o persoana: "Parul moale
indica lasitate si iar cel aspru, curaj." De asemeni, conform lor,
nerusinarea era dovedita de "ochi stralucitori, deschisi larg, cu
pleoape mari si congestionate," iar lenea era semnalata de un
nas lat. Filosofii aristotelieni vedeau buzele carnoase, senzuale,
drept un semn al prostiei, asemeni celei ale unui magar, in
vreme ce oamenii cu buze subtiri erau considerati a fi mandri,
precum leii.
Intr-un mod mai mult sau mai putin ipocrit, astazi ni se spune
sa nu judecam un om dupa haine, sau o carte dupa coperta.
Desi credem ca nu este bine sa ne bazam prea mult pe
aparente, psihologii par sa ne contrazica si sa afirme ca fetele
noastre nu sunt decat ferestre deschise spre secretele noastre
cele mai bine ascunse! Chiar daca iti impietresti fata atunci
cand ai de a face cu altii, se pare ca trasaturile sale sunt in
stare sa iti dea de gol personalitatea, sanatatea si inteligenta.

Structura fetei
Carmen Lefevre, de la Universitatea Northumbria, explica:
"Ideea este ca biologia noastra, cum ar fi genele si nivelurile de
hormoni, ne influenteaza dezvoltarea, si aceleasi mecanisme
ne modeleaza de asemeni caracterul."
Putem lua astfel in considerare structura fetei, daca ea este
relativ scurta si lata sau lunga si subtire. Lefevre a descoperit
ca oamenii cu inalte niveluri de testosteron tind sa aiba fete
late cu pometi mari, si ca ei sunt, in acelasi timp, mult mai pre-
dispusi sa aiba personalitati indraznete, uneori chiar agresive.
Legatura dintre forma fetei si inclinatia spre dominare este sur-
prinzator de raspandita, de la maimutele capucine - cu cat au o
fata mai lata, cu atat mai mult sunt pe cale sa detina un rang
mai inalt in ierarhia grupului - pana la jucatorii profesionisti de
fotbal. Dupa o cercetare asociata cu Campionatul Mondial de
Fotbal 2010, Keith Welker, de la Universitatea Boulder, Colorado,
a aratat recent ca raportul dintre latimea si inaltimea fetelor fot-
balistilor lasa sa se anticipeze numarul de faulturi ale mijlocasilor
si numarul de goluri inscrise de inaintasi.

Obraji ingusti sau rotofei?
Asa cum dadeam de inteles mai inainte, starea ta de sanatate
poate fi de asemeni ghicita prin prisma fetei. Volumul de
grasime al fetei tale, de exemplu, poate indica intr-o sporita
masura starea ta fizica decat masuratori standard, cum ar fi
indicele de masa corporala. Oamenii cu fetele mai inguste au o
mai mica sansa sa sufere din pricina infectiilor si, atunci cand
contracteaza una, aceasta este mai putin grava; totodata,
astfel de persoane sufera intr-un grad mai mic de depresie si
anxietate, probabil intrucat starea mentala este frecvent strans
asociata cu cea fizica.
Ce pot spune asadar obrajii tai despre tine? Benedict Jones de
la Universitatea din Glasgow crede ca un nou tip de intelegere
a rolului grasimii in corpul uman ar putea sa ne explice asta. El
sustine: "Cat de mult sau putin sanatos esti nu depinde de cat
de multa grasime ai, ci de locul unde este amplasata grasimea."
Oamenii cu conformatia trupului gen "para," cu mai multa
greutate in preajma soldurilor si posteriorului, si cu torsuri
subtiri tind sa fie mai sanatosi decat oamenii "mar," cu un
"colac" in jurul abdomenului, deoarece se crede ca tesutul
adipos din zona pieptului elibereaza molecule inflamatorii ce
pot afecta organele interne esentiale. Jones presupune ca o
fata plina reflecta depozitele de grasime din zonele cele mai
vulnerabile ale corpului.
Pe langa aceste indicii mai clare, diferentele foarte subtile ale
culorii pielii pot releva si ele secretele sanatatii tale. Jones si
Lefreve accentueaza ca acest lucru nu are de a face in nici un
fel cu o etnie anume, ci ca tonalitatile abia observabile pot
semnala diferente ale stilului de viata. De exemplu, se poate
considera ca ai o stare de sanatate mai robusta daca pielea ta
are o nuanta usor galbuie, aurie. In acest caz, la mijloc sunt
niste pigmenti numiti carotenoide, prezenti in portocale, in
fructele si legumele rosii. Carotenoidele ajuta la consolidarea
sistemului imunitar. Lefevre precizeaza: "Atunci cand am mancat
indeajuns de multe (carotenoide), pelicula si culoarea lor din
piele este galbena. Ele ies in evidenta pentru ca nu le-am
folosit in batalia cu boala." Carotenoidele confera trupului o
stralucire de sanatate care contribuie decisiv la marirea atractiei
fizice exercitate de o persoana.

Pe de alta parte, o tonalitate de roz in obraji poate indica o
buna circulatie sanguina care provine de la un stil de viata
activ, dar care poate semnala si fertilitatea unei femei. Jones a
descoperit ca femeile tind sa sa fie usor mai imbujorate la
varful ciclului menstrual, probabil din cauza estradiolului, un
hormon care determina ca vasele de sange din obraji sa se
dilate usor.

Fata ne schimba personalitatea, iar personalitatea ne trans-
forma fata
Este interesant de trecut in revista cum a evoluat de-a lungul
timpului asocierea dintre tipul de fata uman, personalitate si stil
de viata. Intr-un studiu care a  examinat subiecti intre anii 1930
si 1990, oamenii de stiinta au scos la iveala ca desi barbatii cu
"fete de copil" tind sa fie mai putin dominanti in tinerete, pe
masura ce inainteaza in varsta devin tot mai indrazneti in a se
afirma, poate intrucat invata cum sa isi compenseze infatisarea
de copilasi.
Autorii studiului au relevat un lucru si mai intrigant, legat de
"efectul Dorian Grey," potrivit caruia imbatranirea fetei incepe
sa reflecte anumite aspecte ale personalitatii care nu au iesit in
evidenta atunci cand oamenii erau mai tineri. Astfel, femeile
care au avut personalitati mai placute, mai sociabile din ado-
lescenta si pana in jur de 30 de ani incep sa isi mareasca
atractivitatea fizica, astfel incat pe la varsta de 50 de ani sunt
vazute a arata mai bine decat femeile cu o personalitate mai
slaba dar care sunt in mod natural frumoase. Acest lucru se
petrece probabil pentru ca ele stiu, pur si simplu, cum sa
scoata in pregnanta tot ce au mai bun din infatisarea lor, iar in-
crederea lor interioara se reflecta subtil in expresivitatea lor.
In cele din urma, felul cum ne arata fetele nu depinde numai de
structura osoasa si de culoarea pielii, asa cum a scos in
evidenta un studiu recent. Oamenii de stiinta le-au cerut unor
participanti sa isi poarte hainele favorite si apoi le-au fotografiat
fetele. Chiar daca hainele nu le erau vizibile in poze, niste ob-
servatori impartiali au constatat ca aratau cu mult mai atractivi
decat alti participanti la studiu, care au fost fotografiati purtand
niste straie obisnuite.
In concluzie, fata noastra nu este numai rezultatul biologiei
noastre. Nu ne putem schimba genele si hormonii, dar ne
putem cultiva personalitatea si simtul propriei noastre valori,
oglindindu-ne in acest fel pe fata ceva cu mult mai important.
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SIMBOLURI ȘI SUPERSTIȚII

Norocul din iadeș

Poate că ai rupt vreodată cu un frate, o soră, o rudă,
un iades, ca să vedeți care este cel mai norocos
dintre voi. În engleză i se spune "wishbone", (osul
dorinței), în latină poartă numele de "furcula", iar la
români i se zice "iadeș". Este un os asemeni unei
furci,  în forma literei V, aflat în gâtul păsărilor, alcătuit
din oasele claviculelor "lipite" în zona inferioară a
acestuia.
Superstițiile despre iadeș se referă la capacitatea
magică, profetică a lui, inspirată din străvechea cultură
etruscă, în care ar fi existat un ritual numit
"alectromanție" sau "divinație cu cocoși", ce presupunea
folosirea acestor păsări în mod asemănător cu  placa
Ouija.
Se trasa pe pământ un cerc împărțit în mai multe
sectoare, fiecare dintre ele reprezentând literele din
alfabetul etrusc. Apoi, se împrăștia niște bucățele de
mâncare în fiecare sector și se așeza un cocoș sau o
găină în centrul cercului.
Pe când păsările își ciuguleau hrana, scribii notau
succesiunea literelor prin care treceau acestea, iar
preoții foloseau aceste informații pentru a prezice
viitorul și a răspunde întrebărilor cele mai presante
ale locuitorilor orașului.
Potrivit unora, această practică se desfășura atunci
când soarele și luna erau în Berbec ori Leu, utilizân-
du-se un cocoș fie alb, fie negru. La încheierea
ritualului, pasărea era omorâtă, iar iadeșul ei, (furcula),
ar fi fost lăsată să se usuce sub soare. Etruscii
credeau în forța magică a acestui osși îl mângâiau,
punându-și o dorință arzătoare.
Romanii au adoptat unele obiceiuri, tradiții de la
etrusci, inclusiv divinația cu cocoșul, punerea dorințelor
cu iadeșul. Conform unei legende, ei ar fi modificat
practica de mângâiere a acestui os, prin ruperea sa,
din cauza  zice-se - a unei discrepanțe între "cerere
și ofertă".  Doi oameni își puteau dori același iadeș,
așa că îl țineau de câte o parteși îl rupeau în două,
iar cel rămas în mâna cu cea mai mare parte era
norocosul căruia i se îndeplinea dorința.
Romanii au transmis, la rândul lor, această superstiție
în Europa, ea ajungând, mai târziu, și în America,
unde a fost integrată în sărbătoarea Recunoștiinței
(Thanksgiving Day), cu folosirea, desigur, a osului
gâtului unor curcani.
Ghicirea viitorului cu ajutorul iadeșului unei gâște
datează cel puțin din perioada târzie a Evului Mediu.
În 1455, Johannes Hartlieb descria astfel acest tip
de divinație: "După ce s-a mâncat gâsca din ziua sau
seară Sfântului Martin, cel mai vârstnic și mai înțelept
(din familie) ia iadeșul și-l lasă să se usuce până
dimineață, când îl examinează peste tot, în față, în
spate și în mijloc. Pornind de la asta, prezice dacă
iarna va fi aprigă sau blândă, uscată ori umedă. "
Tot Hartlieb consemna despre un ofițer: " Acest bărbat
viteaz, acest căpitan creștin a scos din pieptarul său
acest obiect superstițios păgân, și mi-a prezis că
după sărbătoarea Întâmpinării Domnului va fi un
îngheț foarte mare". Căpitanul, deasemeni, mărturisea
despre "Cavalerii teutoni din Prusia, ce își purtau
războaiele în funcție de iadeș; așa cum le indica osul
gâtului de gâscă, așa își organizau cele două campanii,
una de vară, și una de iarnă."
De ce era iadeșul atât de special? Unii sugerează că
din cauza formei sale de V, aducând cu vintrele
umane, care semnifică " sursa vieții".

De ce este potcoava
un simbol al norocului?

De ce oamenii au ajuns să
vadă potcoava drept un sim-
bol al norocului? Deşi
răspunsul la această întrebare
pare să fie cât se poate de
simplu, ipotezele despre sim-
bolismul potcoavei, precum
şi multitudinea de semnficatii
cu care este asociat ar putea
să te ia prin surprindere...
Un însemn antic al protecţiei,
în special faţă de Ochiul rău
(deochi), potcoava poate fi

întâlnită ca simbol nu numai în Europa, ci şi în iconografia
egipteană şi arta islamică. Este interesant că potcoava reprezintă
şi o reprezentare simbolică a lui Yoni, având în sanscrită
semnificaţia de "sursa vieţii." Yoni este un termen utilizat în Vede
pentru a descrie originea vieţii, dar şi călătoria sufletului oamenesc
de-a lungul existenţei. De fapt, într-o traducere timpurie, Yoni
era definit ca evoluţia (ascensiunea) divină a sufletului prin viaţă.
Unii pretind că aura auspicioasă a potcoavei se datorează
faptului că era meşterită de fierari, a căror meserie era considerată
una extrem de norocoasă întrucât necesită folosirea unuia din
elementele esenţiale ale naturii: focul. Alţii sunt de părere că
potcoavele au fost înzestrate cu noroc datorită fierului din care
erau confecţionate, un simbol, la rândul sau, al forţei, rezistenţei,
tăriei. Se spune, pe de altă parte, că oamenii din vremuri de mult
trecute nu înţelegeau de fapt de ce caii nu simţeau nici un fel de
durere atunci când era potcoviţi. Ei credeau că acest lucru se
petrecea din cauza puterii magice care sălăşuia în potcoave!
De ce este potcoavă norocoasă? - O legendă
Mulţi englezi cred că asocierea potcoavei cu norocul îşi are
originea într-o legendă despre Sfântul Dunstan. Sfânt patron al
fierarilor, aurarilor, bijutierilor, lăcătuşilor, muzicienilor şi orbilor,
Sfântul Dunstan (924-988) a fost un reformator, om de stat,
abate şi arhiepiscop din secolul al X-lea din Anglia.
Există mai multe variante ale unei legende despre Sfântul Dun -
stan şi diavol. În majoritatea, se spune că sfântul a fost mereu
is pi tit să facă ceva rău de diavolul deghizat într-o femeie fru -
moasă. Printre altele, Sfântul Duncan era un fierar foarte priceput,
aşa că diavolul i-a cerut odată să îi potcovească calul. Duncan
s-a prefăcut că este de acord să-şi asume această sarcină.
Diavolul a stat totuşi cât a putut de aproape pentru a se convinge
că sfântul îşi va face cum trebuie treaba. Sfântul Duncan a pro -
fitat de ocazie, a înşfăcat într-o clipită un picior al diavolului şi l-a
potcovit cu repeziciune. Urletul de durere al diavolului a cu tre -
murat lumea. Suferind peste poate, necuratul l-a rugat pe sfânt
să îi scoată potcoava. Sfântul Duncan s-a învoit să facă asta,
dar cu o condiţie: diavolul trebuia să jure că nu va mai intra nici -
odată în vreo casă ce avea atârnată o potcoavă deasupra uşii.
Zvârcolindu-se durere, diavolul a făcut acest legământ pe dată.
Cum se amplasează potcoava?
Unii cred că este bine să amplasezi potcoava deasupra uşii sau
pe un perete cu marginile îndreptate în sus, pentru a ţine
norocul în ea, asemeni unui vas.
Există, de asemeni, convingerea că potcoava cu capetele în sus
este norocoasă pentru că în această poziţie reprezintă secera
lunii. Nu trebuie să fie neglijat că în tradiţiile celtice şi în legende
de demult din Europa exista o conexiune între cai, potcoave şi
simbolismul lunar. În credinţele esoterice, potcoava asociată cu
luna simboliza magia, intuiţia, protecţia, călătoria prin vise.
Alţii pretind că este mai potrivit să aşezi potcoava cu capetele
în jos, în aşa fel încât norocul să se reverse asupra casei şi a
oricui trece pe sub uşa de la intrare.
Se spune că în unele comunităţi creştine vechi, potcoava era
plasată pe lateral, astfel încât să reprezinte litera "C," initiala
numelui lui Christ (Hristos). În acest caz, forţa fierului era
asociată cu puterea lui Hristos.
Alte superstiţii despre potcoavă
Se consideră că o potcoavă este cu adevărat norocoasă dacă
este una uzată sau căzută de pe copita unui cal bătrân.
O potcoavă găsită pe drum este de zece ori mai norocoasă
decât una cumpărată. Este şi mai norocos, dacă o găseşti cu
cuiele în ea.
Într-o veche superstiţie occidentală, dacă afli în cale o potcoavă,
trebuie să scuipi imediat pe ea, şi apoi să o arunci în spate
peste umărul stâng în vreme ce îţi pui o dorinţă. Dacă vrei să ţi
se împlinească, acea dorinţa este musai să rămână secretă.
În Mexic, potcoavele sunt utilizate pentru a crea amuleta “El
Secreto de la Virtuosa Herradura” (secretul virtoasei potcoave).
Această amuletă este confecţionată înfăşurând aţă colorată în
jurul potcoavei, decorând-o cu paiete şi poze ale Sfântului
Martin Caballero (un călugăr ce a avut o viziune despre Iisus),
şi ataşându-i pe spate "rugăciunea potcoavei" (Oracion de la
Herradura). Rugăciunea potcoavei invocă Sfânta Treime şi îi
cere puternicei potcoave de fier să îi aducă purtătorului noroc,
sănătate şi avere, să-l ajute să scape de bârfitori şi duşmani.

În Turcia şi în zone ale Greciei învecinate cu această ţară,
potcoava este folosită încă drept protecţie împotriva Ochiului
rău (deochiului). Unor mici potocoave din metal sau din sticlă
albastră li se alătură adeseori emblema ochiului atotvăzător,
devenind astfel amulete înzestrate cu capacitatea de a alunga
ochiul rău.

Trifoiul cu patru foi
Întâlnit pe medalioane, broșe,
cercei și mărțișoare, trifoiul
cu patru foi este un simbol
aproape universal al norocu-
lui. După unii, cele patru frun-
ze reprezintă speranța,
credința, dragostea și norocul,
iar după alții semnifică faima,
averea, iubirea și sănătatea.
Se pare că șansa de a găși

un trifoi cu patru foi este 1:10.000.
În antichitate, Sofocle era de părere că este o plantă cu o seva
otrăvitoare, iar Pliniu cel Bătrân o recomanda ca un antidot
pentru mușcătura șerpilor.
În tribul Abourés, cine găsea un trifoi cu 4 foi era proclamat
șeful tribului până când un alt membru al acestuia avea ocazia
să afle un altul!
O legendă creștină
Potrivit unei legende creștine, Eva a luat cu ea un trifoi cu 4 foi
atunci când a fost izgonită din rai. Așadar, se presupune că
oricine intră în posesia unui astfel de trifoi are norocul să afle o
părticică din binecuvântatul paradis.
4 este o cifra masculină, dar și una corespunzătoare crucii,
brațelor acesteia.
Poți zări zânele sau să-ți afli sufletul pereche
O superstiție celtică statua că o persoană care poartă asupra
sa un trifoi cu patru foi are capacitatea să vadă zânele, făpturile
magice de pe pământ, dar și vrăjitoarele, spiritele rele care îi
dau târcoale. Preoții druzi foloseau, de altfel, această plantă
pentru a alunga duhurile malefice. Chiar și Iuliu Cezar, o înzestra
cu darul de a te face să vezi demonii din jurul tău.
Dacă reușești să dai peste un trifoi cu patru foi și îl pui în
buzunarul persoanei iubite, această te va îndrăgi pentru tot-
deauna!
Dacă pui unul sub pernă sau sub pat, nici o fantomă nu te va
deranja în somn și vei avea vise plăcute.
Un altul, uscat între paginile unei cărți (a unei Biblii), se zice că
îți aduce norocul un întreg an.
În secolul al XVII-lea, în occident se obișnuia să se așternă
trifoi cu 4 foi în calea miresei, astfel încât să aibă parte de
fericire în noua să viață.
O fată care agață o astfel de plantă deasupra ușii de la intrarea
în casă, se asigura că cel dintâi bărbat necăsătorit venea pe
acolo și urma să-i fie soț.
De asemeni, se credea că un astfel de trifoi proteja față de
ochiul rău (deochi).
Se crede că trifoiul cu patru foi te poate ajută să-ți afli adevărată
dragoste. Unii și-l pun în pantofi pentru a le îndrepta picioarele
spre sufletul lor pereche!
Trifoiul cu 4 foi este, de asemeni, un simbol al mășinilor italiene
Alfa Romeo (în limba italiană, Quadrifoglio), unul apărut în
1923, când Ugo Sivocci, patronul firmei, i-a dăruit o plantă de
acest fel piloților echipei sale înainte de începerea unei curse
de automobile. Aceștia au ieșit învingători, ceea ce l-ar fi
convins pe Sivvoci să adopte această emblemă pentru mașinile
sale.
O poveste cu tâlc
La final, o poveste cu talc amuzantă. Hong-su l-a întrebat pe
preotul buddhist Și-tien, "Poți să mă înveți cum să fiu mai per-
severent când mă confrunt cu sarcini dificile?" Și-tien i-a răspuns,
"Găsește un trifoi cu patru foi și adu-l mie." Hong-su a umblat în
stânga și în dreapta vreme de două ore, dar nu a aflat nimic,
așa că s-a întors la Și-tien și i-a zis, "Nu pot da peste nici un
trifoi cu patru foi." Și-tien i-a replicat, "Găsește un trifoi cu patru
foi și adu-l la mine." Hong-su a rătăcit pe coclauri tot restul zilei
fără folos, apoi s-a întors la Și-tien și i-a spus, "Nu am găsit nici
un trifoi cu patru foi." Și-tien i-a repetat, "Găsește un trifoi cu
patru foi și adu-l la mine." După două zile de cercetări, Hong-su
a reușit să descopere un trifoi cu 4 foi, l-a dus în grabă
maestrului său și i-a zis, "Acum poți să mă înveți cum să fiu mai
perseverent atunci când mă confrunt cu o sarcina dificilă?" Și-
tien i-a răspuns, "Adu-mi un alt trifoi cu patru foi!"

Diana Popescu



BANCURI
• Știți ce făceam eu înainte să mă însor?

- Ce?
- Orice voiam!

• Peste tot scrie că vinul roșu consumat cu măsură
face bine la circulație!
Singurii care nu cred sunt polițiștii...

• Femeile vorbesc cel mai puțin în februarie,
deoarece este cea mai scurtă lună. Pentru asta, în
luna martie, bărbații le fac o mulțime de cadouri.

• Două blonde, Măria si Ildiko, la examen.
- Mărie, cum se scrie corect, piept sau pept?
- Nu ştiu, Ildi, scrie şi tu ţâţe.
Scrie Ildiko, se uită nedumerită la foaie, se uită la
Măria...
- Mărie, zici tu că e corect aşa:,,în ţâţele mele bate
o inimă de român?"...

• El si ea la prima intalnire:
- De ce te-ai incaltat cu pantofii astia cu tocuri, abia
de poti sa te tii pe picioare?
- Pai, m-am gandit ca iti plac fetele inalte!
- Nu-i adevarat, sa stii ca imi plac fetele destepte!
- Pai... pentru asta mi-am pus ochelari!

• La 18 ani, m-am dus la un medic pentru un consult.
Am fost trimisă la alţi patru de diverse specialităţi,
pipăită, dezbrăcată de fiecare dată, mi s-au făcut
diverse măsurători, mi s-au prescris medicamente
pentru o zi şi am fost chemată din nou a doua zi la
consultaţie...
Am împlinit 55 de ani, m-am prezentat la un medic,
am cerut o consultaţie generală, mi-a luat pulsul,
mi-a prescris medicamente pentru o lună, fără a mă
dezbrăca sau pipăi.
Ca să vezi ce rapid s-a dezvoltat medicina!

• Era odată un doctor care, la orice consultaţie, îţi
spunea că ai hemoroizi. Într-o zi, merge la el un tip
ce-şi rupsese mâna cu o zi înainte.
- Din cauza hemoroizilor, spuse, ca de obicei, doc-
torul.
- Cum aşa? Doar eram la cules de mere şi s-a rupt
craca cu mine. Ce treabă au hemoroizii cu asta?
- Păi, dacă te-a mâncat în fund să te urci în copac...

• - Doctore, trebuie să mă ajutaţi, soţul meu este grav
bolnav: mă crede câine.
- Şi cum se manifestă?
- Îmi cere să-i fiu credincioasă mereu!

• Au examen la facultatea de medicină un grup de
fete.
PROFESORUL:  Ce se măreşte de 6 ori în timpul
functionarii ?
PRIMA STUDENTĂ: Hihi, hihi!
PROFESORUL: Vii la  toamnă, nestiutoareo!
Profesorul repetă întrebarea studentei următoare:
PROFESORUL:  Ce se măreşte de 6 ori?
A DOUA STUDENTĂ: Irisul!
PROFESORUL: Corect, ieşi afară şi spunei colegei
matale, ca hihi, hihi se măreşte numai de trei ori!

• Sexul nu se poate numi sport. In sport învingător e
cel care termina primul...

• Unui avocat îi este cerut sfatul de către un cămătar.
- Cum îmi pot primi înapoi cele 30 de milioane pe
care le-am împrumutat, dacă eu mi-am pierdut
chitanţa care dovedea împrumutul?
- Scrieţi-i ................... o scrisoare şi ..............
spuneţi-i să trimită cât mai repede cele 60 de mil-
ioane pe care i le-aţi împrumutat.
- Bine, dar o să-mi răspundă furios că i-am împru-
mutat doar 30 de milioane!
- Pai asta vrem de la el! O dovadă scrisă că vă
datorează 30 de milioane...

• Vânzătorul zâmbind o întreabă pe o tanara clienta:
- Ce dorește domnița?
- Domnița dorește o sticlă de Martini, un bărbat
adevărat și sex sălbatic, dar ea a venit după pâine.

• Să-ţi planifici concediul e foarte simplu: 
şeful îţi spune când, iar soţia unde.

• O femeie în vârstă bea un pahar cu vin în curte,
alături de soţul ei. Deodată zice:
- Te iubesc atât de mult... nu ştiu cum aş fi putut trăi
toţi anii ăştia fără tine.
Auzind aceasta, soţul întreabă:
Eşti tu sau este vinul cel care vorbeşte?
La care, ea-i răspunde:
- Sunt eu... dar vorbeam cu vinul.

• Care e deosebirea dintre logica bărbatului şi cea a
femeii? 
Cea a bărbatului - e mai corectă, cea a femeii - mai
interesantă.

• - Știi, eu niciodată nu mi-am înşelat soţul...
- Te lauzi sau te plângi?

• Istoria medicinii:
2000 i.Hr. - Ia si mananca radacina asta.
1000 i.Hr. - Radacina asta e pagana, mai bine
spune rugaciunea asta.
1850 - Rugaciunea e superstitie, mai bine bea
potiunea asta.
1940 - Potiunea asta e facuta din untura de sarpe,
mai bine ia pastila asta.
1985 - Pastila asta nu e eficienta, mai bine ia an-
tibioticul asta.
2018 - Antibioticul asta e artificial, mai bine ia
radacina asta...

• Matrimoniale: Femeie frumoasă fără obiceiurile
proaste: nu fumez, nu consum alcool, nu lucrez...

• Anunt la "Matrimoniale" pe timp de criza:
“Caut FEMEIE rezistenta la frig, foame si bataie.
Rog seriozitate”

• Nu stiu ce este mai trist:
faptul ca mi-a trimis un SMS: -"Hai sã ne despar-
tim"
sau faptul ca douã minute mai târziu mi-a mai trimis
unul: -"Scuze, nu era pentru tine"?!

• Trei moşnegi stau la o bârfă pe prispa casei. 
Primul zice: - Io după ce mor vreau să fiu incinerat.
Al doilea: - Eu vreau să fiu îngropat creştineşte.
Al treilea mai bea o gură din sticla de vin şi cu juma
de gura zice: - Bă băieţi, la cât vin am băut io la
viaţa mea, cred că vreau să fiu îmbuteliat.

• Daca o persoana ajuta un hot inainte de a savarsi
un furt, se numeste COMPLICE si va plati pentru
asta. Daca o alta persoana ajuta un hot dupa ce a
savarsit fapta, se numeste AVOCAT si este platit
pentru asta.
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RELIGIE

Rugăciunea la Sfânta Tatiana,
ocrotitoarea femeilor credincioase,

face adevărate miracole!

Rugăciunea la Sfânta Tatiana – Treceți prin momente
grele în viață și pare că nici o soluție nu există?
Apelați la ajutorul sfintei mucenițe Tatiana, ocrotitoarea
femeilor credincioase și veți vedea că face adevărate
minuni. În plus, se spune că orice credincios care se
roagă sfintei Tatiana va primi întotdeauna un răspuns…
Rugăciunea la Sfânta Tatiana – Se citește nouă zile
la rând Rugăciunea este bine să fie făcută dimineața
și trebuie rostită timp de nouă zile. În toată această
perioadă, credincioșii trebuie să țină post.
„O, Sfântă Tatiana, fecioară aleasă a Bisericii
dreptmăritoare, ceea ce ai proslăvit pe Dumnezeu în
mădularele tale cele muceniceşti, fii ocrotitoarea
noastră în faţa necazurilor şi a primejdiilor.
Tu, Sfântă Muceniţă, mireasă a lui Hristos Dumnezeu,
ştiind cuvântul: oricine va voi să-şi scape sufletul său
îl va pierde, iar cine va pierde sufletul său pentru
Mine şi pentru Evanghelie, acela îl va câştiga, nu te-
ai temut şi cu bucurie ţi-ai dat viaţa pentru El.
Sfântă Muceniţă Tatiana, aşa cum te-au înconjurat pe
tine îngerii, aşa să ne înconjoare şi pe noi mila
Domnului cu rugăciunile tale.
Aşa cum rănile ţi-au fost tămăduite de Hristos, aşa să
ne fie şi nouă tămăduite rănile sufletului prin mijlocirea
ta. Ca întăriţi pe piatra credinţei, slavă, cinste şi
închinăciune să înălţăm Unuia în Treime Dumnezeul
nostru, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi
pururea şi în vecii vecilor. Amin!”.

Rugăciunea de la Muntele Athos.
Îndepărtează relele și ispitele!

Rugăciunea de la Muntele Athos – Urcușul duhovnicesc
presupune pentru fiecare dintre noi o adevărată luptă.
Ispitele sunt la fiecare pas, tentațiile ne ademenesc
dar, așa cum frumos a spus Avva Ammona, ucenicul
sfântului Antonie, „ispitele sunt îngăduite credincioşilor
adevăraţi, pe când cei fără ispite sunt falşi credincioşi,
care poartă îmbrăcămintea credinţei, dar nu trăiesc
cum cere credinţa“. Rugăciunea de la Muntele Athos 

– Dumnezeu îngăduie omului să fie ispitit, pentru că
doar așa își va cunoaște neputința și va reuși să se
îndrepte. Una dintre cele mai puternice rugăciuni
care există, de mare ajutor în îndepărtarea relelor și
a ispitelor este Rugăciunea de la Muntele Athos,
care este citită zilnic de călugării athoniți. Rugăciunea
de la Muntele Athos se citeşte în fiecare dimineaţă!
„1. Dumnezeule, spre ajutorul meu ia aminte! Doamne,

să-mi ajuţi mie grăbeşte-Te!
2. Să se ruşineze şi să se înfrunte cei ce caută

sufletul meu;
3. Să se întoarcă înapoi şi să se ruşineze cei ce-mi

voiesc mie rele;
4. Întoarcă-se îndată ruşinaţi cei ce-mi grăiesc mie:

„Bine, bine!”
5. Să se bucure şi să se veselească de Tine toţi cei

ce Te caută pe Tine, Dumnezeule, şi să zică pururea
cei ce iubesc mântuirea Ta: „Slăvit să fie Domnul!”

6. Iar eu sărac sunt şi sărman, Dumnezeule, ajută-mă!
7. Ajutorul meu şi Izbăvitorul meu eşti Tu, Doamne,

nu zăbovi! Amin”.

Rugăciunea celor 33 de lumânări…

Fără îndoială că nu există persoană care să nu aibă
nevoie de o minune în viața sa. Atunci când aveți im-
presia că nu mai aveți nici o speranță, citiți cu cea
mai mare încredere rugăciunea celor 33 de lumânări.
Citiți această rugăciune în zilele de luni, miercuri și
vineri de 33 de ori. Se aprind 33 de lumânări la
icoana Mântuitorului, spuneți de 9 ori Tatăl Nostru,
apoi se spune de 33 de ori:
„Tatăl nostru primește această rugăciune de la nevred-
nicul robul său şi în cinstea celor 33 de ani petrecuţi
pe Pământ, aşa cum aceste 33 de lumânări luminează
Chipul Tău, luminează şi soarta mea. Aşa cum ai
schimbat o lume întreagă, fie-ţi milă şi de mine şi nu-
ţi întoarce Faţa ta şi Duhul Tău de la mine. Iar voi
318 sfinţi Părinţi şi cu Calinic 319, rupeţi zapisurile,
sfărâmaţi lanţurile, dezlegaţi blestemele şi iertaţi
păcatele mele şi ale părinţilor mei, că multe am mai
păcătuit de la întoarcerea vieţii mele şi până acum
Iar voi bunilor ce sunteţi, rupeţi zapisurile, sfărâmaţi
lanţurile, dezlegaţi blestemele şi îndepărtaţi nenorocirea
care s-a abătut asupra mea şi asupra soartei mele.
Iartă Doamne Dumnezeule, binecuvântează pacea
pe pământ şi dă iertare de păcate”.

În zilele în care citiți această rugăciune, țineți post și
aveți grijă să nu vă certați cu nimeni.
Minunile nu vor întârzia să apară!

Cea mai puternică rugăciune…
Rostește-o ca să scapi 

de toate relele!

Se spune că orice rugăciune, care este înălțată în
credinţă şi dintr-o inimă sinceră, este primită de Dum-
nezeu iar cel care îşi înalţă cererea, va primi răspuns.
Există însă o rugăciune considerată a fi una dintre cele
mai puternice din ortodoxie. Forța acesteia este atât de
mare încât vă ferește de blesteme și vă ajută să ieșiți
din toate momentele dure pe care viața vi le oferă.
Se citește în fiecare seară, la ora 22.00
Pentru ca rugăciunea aceasta să aibă efect maxim,
trebuie citită în fiecare seară la ora 22.00, atunci
când se consideră că suntem eliberați de stresul zilei
care a trecut. În plus, atunci când vă apucați să citiți
această rugăciune nu trebuie să fiți certați cu nimeni,
dacă e sărbătoare să nu munciți și să țineți post.  Dar
mai ales rugăciunea trebuie spusă cu tot sufletul și
nu mecanic. La rostirea acestei rugăciuni trebuie să
aprindeți patru lumânări.
“În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh…
Dezleagă, Doamne, toate vrăjile, farmecele și
blestemele cu care m-au legat vrăjmașii mei știuți și
neștiuți, dezleagă-le și întru nimica să se prefacă.
Cearta, duhurile necurate, pe pustiu să se duca,
unde om nu locuiește, și apoi la mine să nu se mai
întoarcă, iar pe mine, robul tău (aici, rostești numele
tău), apără-mă!
Dezleagă, Doamne, toate vrăjile cu care m-a legat
vrăjmașul meu (numele vrăjmașului), dezleagă-le!
Dezleagă și întru nimic să se prefacă, alungă duhurile
necurate, pe pustiu să se ducă și la mine să nu se
mai întoarcă, iar pe mine, robul tău (numele tău),
iartă-mă!
Dezleagă, Doamne, darul de bani, de casă, de
îmbrăcăminte, de încălțăminte, darul de Cununie,
priceperi ca priceperea de a face bani, de a face
curat, memoria, puterea de munci cu pricepere și
spor etc. (aici completezi cu tot ce crezi că ți-a fost
legat). Amin!”
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DIVERSE

Trei personaje istorice 
ce nu ar fi existat în realitate  

Existenta multor personaje istorice este invaluita in mister, nu
este usor sa discerni care dintre personalitatile celebre ale
trecutului sunt reale si care sunt simple personaje de legenda.
Multe cronici istorice sunt incomplete sau invaluite de mit, iar
altele se contrazic sau sunt pur si simplu opere de fictiune. de
la cel mai iubit ”haiduc” al Angliei, la fondatorul geometri. Asadar
va prezentam trei figuri istorice despre a caror existenta nu
exista dovezi solide dar sunt arhicunoscute in ziua de azi.

Robin Hood
Faimosul haiduc care fura
de la bogati si dsdea la saraci
a aparut pentru prima data
in baladele si poemele din
secolul al XIV-lea si al XV-
lea. O serie de indicii istorice
arata ca anumiti hoti erau
cunoscuti drept ”Rabunhod”
sau ”Robehod” chiar si inainte
de aceasta data. robin-hood-
Cele mai multe istorisiri il de-
scriu pe Robin Hood ca fiind
un om de rand, aflat in fruntea
unui grup de banditi care il
sfida pe detestatul serif din
Nottingham. Cercetatorii au
incercat secole la rand sa

stabileasca identitatea reala a acestui personaj, insa cautarile
nu au avut niciun rezultat. Cei mai multi istorici au ajuns la
concluzia ca povestile despre Robin Hood si acolitii sai sunt
mituri care au aparut din fabule populare despre rezistenta
impotriva opresiunii.

Pitagora
Teorema lui Pitagora este in-
vatata acum de aproape orice
copil din lume la ora de
matematica, insa despre omul
care ar fi formulat-o pentru
prima data se stiu prea putine.
pitagoraGanditorul grec ar fi
trait in secolele V-VI i.e.n. El
a intrat in istorie ca filosof si
matematician, insa in anti-
chitate ar fi fost mai cunoscut

drept liderul spiritual al unui cult obsedat de numerologie, trans-
migratia sufletului uman si, bizar, efectele negative ale boabelor
de fasole. Cu toate ca exista aceste detalii despre el, date
biografice despre viata sa nu fost consemnate in nicio cronica.
Toate lucrurile enuntate mai sus au fost popularizate de urmasii
sai, care s-au intitulat pitagoricieni. Totodata, multe dintre
povestile in care apare sunt adanc ancorate in mit si supranatural.
Intr-una dintre acestea se spune ca Pitagora avea o coapsa
aurita, iar intr-alta se spune ca era fiul zeului Apollo. Chiar daca
Pitagora a existat, este foarte posibil ca nu el sa fi formulat
pentru prima data teorema care ii poarta numele, unele dovezi
arheologice aratand ca si egipteni ar fi avut o idee similara.

Regele Arthur
Protectorul castelului Camelot
este unul dintre cei mai
cunoscuti monarhi din istorie,
insa multi cronicari cred ca
povestea sa este o simpla
legenda, regele-arthurla fel
ca sabia din stanca.
Despre curajosul rege Arthur
se scrie ca a respins un atac
saxon asupra Angliei in sec-
olul al V-lea sau al VI-lea.
Cu toate acestea, desi ar fi
castigat 12 batalii consecutive

impotriva invadatorilor, marele rege nu apare in singura istorisire
a conflictului. Mai mult, o descriere completa a lui Arthur a
aparut pentru prima data in secolul al IX-lea, iar povestea
doamnei Guinevere si a faimosilor cavaleri ai mesei rotunde a
aparut de-abia in secolul al XII-lea in cartea ”Istoria regilor
Angliei” a lui Geoffrey din Monmouth.

Secretul necropolei 
uriașilor din Argedava  

Descoperire de exceptie in tara noastra, tainuita de catre serviciile
secrete. Una dintre cele mai uimitoare descoperiri din Romania
este necropola de uriasi de la Argedava-Popesti-Novaci, dar si
cea mai tainuita. Este vorba despre scheletele roz a 80 de uriasi.
Se presupune ca acestea au capatat această culoare ca urmare a
iradierii. Ele au o lungime de cinci metri. Despre aceasta descoperire
s-a vorbit in anul 2003, la un congres stiintific. Lumea stiintifica
pare a nu fi interesata de o descoperire de exceptie care s-a facut
pe teritoriul Romaniei. Aceeasi tacere o pastreaza si oamenii de
stiinta din SUA cu privire la descoperirea a 32 de schelete cu o
lungime de aproape trei metri. Descoperirea a fost facuta in anul
1947, in Valea Mortii din Desertul Colorado, unde exista un com -
plex de pesteri care se intinde pe o suprafata de 180 de mile.
Alaturi de aceste schelete umane au fost descoperite ramasite ale
unor specii de dinozauri, tigri preistorici, elefanti imperiali. In
Romania au mai fost descoperite schelete de uriasi la Cetateni,
sub manastirea Negru Voda, la Scaieni si in Pantelimon, langa
Bucuresti, si la Polovragi, in mai multe etape de sapaturi, finalizate
pana in 1994. Din pacate, aceste situri arheologice nu au fost
cercetate. In anul 1974, in Muntii Apuseni, langa cariera de calcar
de la Ardeu a fost descoperit un craniu cu dimensiuni foar te mari.
Minerii care au descoperit craniul sustin ca avea dimensiunile unui
bostan. Maria Gimbutis este un reputat arheolog american care s-
a aratat interesata de descoperirile facute in Romania.
In una dintre lucrarile sale, ea sustine ca acum 7000 de ani, peste
civilizatia sedentara a venit din estul Europei o populatie de uriasi
numita civilizatia kurganelor. Uriasii erau razboinici, buni metalurgi,
constructori. Ei au adus plugul metalic pe care, ulterior, populatia
sedentara l-a preluat in efectuarea lucrarilor agricole. Uriasii au
fost asimilati de masa de autohtoni de pe teritoriul tarii noastre.
Pomeniti de toate mitologiile lu mii, uriasii au fost una dintre cele
patru rase de umanoizi de pe Pamant. Exista multe zvonuri ca ar
fi fost gasite morminte ale unor asemenea fiinte, dar nu a existat
nici un om care sa fi spus ca le-a va zut cu ochii lui. Cei interesati
de subiect au mers pe ur me le u riasilor si au ga sit un om care a
participat la sapatu rile arheolo gice de la Ar gedava, judetul Giurgiu.
Io nita Florea (80 de ani) a vazut scheletele gigantilor. Iar arheologii
ne-au explicat, de fapt, des pre ce e vorba. “Aici era Nucetul. Pa -
rint ii mei spuneau ca in a ceste locuri stateau u riasii. Ei le spu neau
jidovi,(citeste si Legenda Jidovilor Uriasi) ca asa ii nu meau aici pe
uriasi. Cre deam ca sunt po  vesti, dar am a vut oca zia sa vad un
sche let”, spu ne Io nita Flo rea, in var sta de 80 de ani, din co mu na
Popesti, judetul Giur giu. Despre ce e vor ba?  In nordul acestei lo -
ca litati a fost desco perita, in anul 1926, o cetate dacica, ie sita din
co mun prin marime. Cel  care a facut sapaturi aici a fost arheologul
Vasile Parvan, care era convins ca a ga sit pri ma capitala a lui Bu -
re bis ta. S-au efectuat sapaturi in mai mul te ran duri, pa    na a proa    pe
de anul 2000. S-a dovedit in timp ca a fost, in tr-a devar, pri ma ce -
ta te de scaun a lui Burebista, care a unificat apoi toate triburile da -
ci lor si a de ve nit un rege ce stapanea aproa pe jumatate din Eu -
ropa. Ceea ce a frapat la Ar ge dava sunt informatiile con f orm ca ro -
ra in timpul sapatu rilor arheologice s-ar fi des co perit sche letele a
80 de uriasi, adica uma noizi inalti de aproximativ 4 me tri. Acesta
s-ar fi in tam plat prin 1946-1954. Informatii despre sche   lete de
uria  si descoperite pe teritoriul Roma niei au mai existat. Dar pana
acum nu s-a gasit nici o persoana care sa declare ca le-a vazut.
“Eu am inceput sa sap aici in 1947 cu echipa de arheologi. Ei au
angajat vreo 30 de oameni din sat. Aveam atunci vreo 18 ani,
eram cel mai tanar, si m-am dus pentru ca ne dadeau 400.000 de
lei pe zi. Puteam sa cumpăr cu ei doar un kilogram de malai. Era
saracie la acea vreme. Odata, dupa ce am sapat la o adâncime
de patru metri, am gasit o glavă (craniu–n.r.) foarte ma re, cam de
vreo doua sau trei ori cat al unui om. Le-am spus arheolo gilor.
Seful era atunci Ro setti (Dinu V. Rosetti–n.r.). Ne-a trimis imediat
aca sa pe noi, satenii, si au sapat doar ei. Oasele le-au pus intr-un
camion cu prelata. Unde le-au dus, nu stiu. Am sapat asa timp de
trei ani si am mai gasit uriasi. Sa zic asa, aveau vreo patru metri
lungime. Cand ga seam oasele, arheologii ne tri miteau a casa, sa
nu ve dem noi ce e acolo. Ve deam, ca nu eram orbi. Ei uite asa am
dezgropat uriasi cu ma na mea in 1950″, a spus Ionita Flo rea.
La Argedava s-au mai gasit si calendare solare asemanatoare
cu cele de la Sarmizegetusa, dar care au disparut, cu tot cu
oasele de uriasi, nu se stie unde.

Putin a fost înlocuit cu o sosie. 
Declarațiile fostei soții Ludmila  

Putin este mort si a fost inlocuit cu o sosie inca din anul 2015.
Fosta sotie a lui Putin a declarat intr-un interviu ca fostul sau
sot este mort de catva timp. Ludmila a mai declarat ca ea,
impreuna cu fiicele lor, au refuzat sa joace rolul infam, propus
de catre elitele care conduc lumea, adica acela de a fi in
continuare prima doamna a Rusie, alaturi de sosia acestuia.
Ludmila a mai declarat ca viata alaturi de Putin a fost un infern.
Umilinte, batai, narcotice, toate acestea au facut parte din viata
sa. Am fost o prizoniera, spune Ludmila. Acum, ea se teme ca
viata ei si a celor doua fiice este in pericol. In ceea ce priveste
evenimentul disparitiei lui Putin, ea sustine ca in acea noapte,
Putin a stat de vorba cu fiicele sale, dupa care a disparut si nu
s-a mai intors acasa. Dupa disparitia lui Putin, ea a fost
amenintata, casa ravasita de numerosii agenti care au controlat
fiecare bucata de hartie. Acestia au sfatuit-o sa taca, pentru ca
altfel va muri.

Disparitia si implicit eliminarea lui Putin, au fost gandite de mult
timp. In acest sens au fost pregatite pentru a lua locul lui Putin
mai multe sosii. Cand una dintre ele a ajuns la performanta
dorita de elitisti, Putin a fost inlaturat.

Pentru ca ea nu a acceptat rolul de sotie a unei sosii, elitistii au
inventat divortul lui Putin de Ludmila. In prezent, Ludmila si cele
doua fiice ale sale, traiesc in strainatate, sub identitati false. Ea
sustine ca in Rusia a fost pregatita o sosie si pentru ea. O
perioada de timp, Putin nu a mai aparut in public, situatie care
a ridicat multe semne de intrebare in lumea politica. Dupa
aparitia sa, din 15 martie 2015, rumorile s-au amplificat. Cel
care a aparut in public, este cu adevarat Putin?Absenta lui
Putin a fost pusa pe seama faptului ca el a fost bolnav, sau ca a
devenit tatal unui bebelus.Cu toate acestea, multi politicieni,
dar si prieteni de-ai lui Putin, au observat ca persoana care s-a
prezentat ca fiind Putin, in carne si oase, este diferita fata de
cel pe care l-au cunoscut. Jurnalista Tania Rahmanova sustine
ca la Kremlin a avut loc o lovitura de stat, dupa moartea
opozantului sau, Nemtsov. Jurnalista a mai declarat ca ne
ramane ce ne ramane, adica o sosie. Putin, ca fost ofiter al
KGB, poate ca devenise prin uriasa sa putere incomod pentru o
parte din elita ruseasca, dar si mondiala.

Este stiut faptul ca multi presedinti de stat au avut sosii, pe care
le foloseau atunci cand ei veneau in contact cu multimea si
pericolul unui atentat era major. Alexei Navalnii, unul dintre
opozantii lui Putin, a declarat intr-un interviu ca la Minsk,
februarie 2015, nu a fost Putin, ci una dintre sosiile sale. Com-
portamentul ciudat, diferente mari in infatisare si gesturi, dar si
o cicatrice pe care sosia o are deasupra sprancenei, i-au facut
pe multi participanti, sa-i dea dreptate lui Navalnii.
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BERBEC • (Vest 21 Mar-20 Apr / Vedic 13 Apr-14 Mai)

Aspectele socio-profesionale reprezinta
subiectele principale ale acestei saptamani. Se con-
tureaza schimbari majore, atat in relatiile personale
cu prietenii, cat si in relatiile de sustinere profesionala
reciproca de la locul de munca. Se recomanda
prudenta, discretie si rabdare! Incet, dar sigur pierzi
unii prieteni, dar se va face loc pentru altii. Deocamdata
priveste atent la situatiile in care esti implicat alaturi
de aceste persoane si nu te lasa impresionat de
vorbele sau gesturile, aparent, sincere. Organizeaza-
ti programul cotidian, astfel incat sa te odihnesti reg-
ulat.

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

Schimbari importante in plan profesional!
Poate fi vorba despre finalizarea unor proiecte, a
unor etape de lucru sau se preconizeaza schimbari
in grupul de lucru din care faci parte la locul de
munca. Totul se poate petrece rapid, fara prea mult
zgomot sau fara explicatii pertinente. Fii prudent si
evita discutiile contradictorii sau luarea deciziilor
radicale! Deocamdata ia aminte la discutii si evenimente.
Sunt zile bune numai pentru analize interioare, ob-
servatie si dialog interior. Bazeaza-te numai pe fortele
tale!

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

Vei fi animat de ganduri marete pe tot par-
cursul saptamanii, ca si cum iti propui sa schimbi
totul in jurul tau, dar astfel incat sa fie si in avantajul
celorlalti. Energia astrala din aceste zile iti accentueaza
simturile fine, paranormale si de aici vei reusi sa faci
conexiuni mentale nebanuite vizavi de relatiile si
situatiile in care esti implicat. Se pot accentua visele
si viziunile premonitorii. Mentalul este agitat, asa
incat este bine sa nu fortezi nota si chiar sa te
detasezi si sa te odihnesti constient. Demersuri legate
de calatorii si studii pe termen lung sau in strainatate.

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

Segmentul financiar are o importanta de-
osebita in aceasta sapatmana. Sunt sanse sa pui la
punct colaborari, chestiuni patrimoniale impreuna cu
familia si partenerul de viata, aspecte care au in
comun bani, cheltuieli, servicii, bunuri folosite si de
tine si de aceste persoane. Cumva se incheie o
etapa, dar poate fi vorba despre lamuriri sau rezolvari
asteptate demult. Totusi, fii prudent si verifica atent
fiecare document, fiecare cheltuiala si evita investitiile
de orice fel. Cineva din anturajul apropiat te poate
ajuta foarte bine cu sfaturi si idei deosebite.

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

Saptamana foarte importanta in plan partene-
rial! Se vor reconfigura colaborari, o relatie matrimoniala
sau se finalizeaza etape de viata si activitate comune
cu altii. Este bine sa fii obiectiv, sa-ti urmaresti
scopurile personale si sa inchei acele relatii si situatii
care te iti in loc sau care deja iti dauneaza in vreun
fel. Exista detalii si interese ascunse, atat in orice tip
de colaborare socio-profesionala, cat si in relatia de
cuplu. Dezamagirile pot fi de proportii. Pentru a-ti im-
bunatati planurile de viitor este nevoie sa renunti
rapid la tot ce este perimat.

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

Sanatatea si activitatea desfasurata in cadrul
unui loc de munca reprezinta aspectele care se vor
modifica mult incepand cu aceasta saptamana. Este
bine sa-ti supraveghezi semnalele organsimului si sa
apelezi la ajutor de specialitate. Transformarile
personale care se intrezaresc intampina-le cu mintea
si sufletul deschise. Continua-ti programul de viata
cu pasi marunti, fara a forta nota in vreun fel. Orice
graba, orice decizie luata acum, orice implicare in
ceva nou ar trebui evitate, pentru ca nu au sanse sa
se materializeze corect in viitor.

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

Relatiile sentimentale si cele cu copiii te so-
licita mult in aceste zile, fapt pentru care ar fi bine sa
fii prudent si circumspect pe alocuri. Se contureaza
modificari majore si chiar finaluri in plan amoros.
Misterul, farmecul, dar si iluziile stapanesc acest
segment de viata, astfel ca putin probabil sa-ti dai
seama de adevaratul sens al situatiilor care se ivesc.
Evita sa ai asteptari fata de cei dragi! Tu esti cel care
are nevoie sa-si remodeleze conceptiile vizavi de
iubire si implicatiile ei. Insa esti foarte creativ si
inspirat, asa incat relaxeaza-te cu un hobby.

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

In casa si familie se preconizeaza schimbari
interesante, dar pline de mister. Atentia si eforturile iti
vor fi atrase de treburile gospodaresti restante si de
conversatiile cu membrii familiei. Fii prudent si rabdator,
pentru ca este dificil de ajuns la un consens, chiar
daca toata lumea doreste acelasi lucru. Vei fi neovit
sa te imparti intre indatoririle profesionale si cele
casnice. Insa accentul saptamanii revine mai mult
laturii personale si relationarii cu cei dragi. Orga-
nizeaza-ti timpul si resursele, astfel incat sa rezolvi
tot ce iti propui.

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

Evenimentele principale ale saptamanii se
concentreaza pe segmentul relatiilor cu anturajul
apropiat, de aceea ar fi bine sa acorzi atentia necesara
tuturor discutiilor si intalnirilor cu aceste persoane.
Se vor crea contexte favorabile pentru a te desprinde
din situatiile si relatiile toxice. Unii se vor tine scai de
tine, din varii motive personale. Evita sa vorbesti
despre tine si intentiile tale sau despre subiecte pe
care le cunosti putin sau deloc. Prudenta, rabdare si
accepta ideile si nevoile altora!

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

Situatii controversate in plan financiar! Este
vorba despre modificari salariale sau ale conditiilor
de munca. Fie primesti o suma de bani restanta
pentru eforturile depuse in campul muncii, fie afli in-
formatii deosebite privitoare la felul in care se vor
desfasura activitatile profesionale de acum incolo. In
culisele evenimentelor exista detalii pe care nu le
poti depista sau intelege acum. Totusi, fii prudent,
circumspect si nu lua de bun chiar tot ce auzi. O con-
versatie discreta cu cineva din anturajul apropiat te
va lamuri si linisti.

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

Saptamana foarte importanta, pentru ca
transformarile interioare la care esti predispus sunt
de bun augur. Insa nu vei intelege mare lucru acum.
Senzatia ca totul se desfasoara in favoarea ta va fi
accentuata si aducatoare de liniste si confort sufletesc.
Ceva se termina, ceva sta sa inceapa. Detaseaza-te
de toate, lasa-te purtat de evenimente, dar in acelasi
timp fii deschis la nou si progres. Sanatatea este vul-
nerabila, astfel ca si starle tale de spirit sunt oscilante
si dificil de suportat sau inteles de catre ceilalti. Con-
troleaza-ti reactiile!

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

Energia astrala a saptamanii te predispune
la transformari interioare profunde, rascoliri sufletesti
greu de explicat in cuvinte, dar si greu de inteles. Ai
nevoie de odihna, detasare de cotidian si revizuirea
tuturor situatiilor si relatiilor in care esti implicat.
Posibile neplaceri legate de sanatatea picioarelor si
a segmentelor sistemului circulator. Dezvolta gandirea
pozitiva!
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Denisa Comănescu, campioană
MONDIALĂ. 

Știre INEXISTENTĂ în România
Denisa Comănescu, campioană mondială. Țineți
minte acest nume care a scris și va mai scrie istorie! 

Denisa Comănescu este un nume pe care nu prea l-
ați auzit până acum în România. Face parte din cat-
egoria copiiilor cărora le atârnă greu medaliile la gât.
Din păcate, campionii nu sunt promovați așa cum ar
merita. Ei nu fac scandal, ci doar vorbesc, prin
performanțele lor, despre România la nivel internațional.
Denisa Comănescu are doar 14 ani. A începutat ac-
tivitatea de sportiv de performanță după ce a fost
recrutată de Andreea Ionescu din rândul copiilor de
la Școala de Patinaj. După primii pași făcuți pe
gheață, antrenoarea și-a dat seama că are în fața ei
o viitoare campioană și a ajutat-o să facă peformanță,
lucru care s-a întâmplat.
O sumedenie de medalii și diplome
Denisa Comănescu, campioană mondială, a fost
invitată la interviurile DC News alături de antrenoarea
ei. Diplomele și medaliile vorbesc despre performanțele
ei. Denisa Comănescu este un copil modest care
știe că pentru a fi pe podium este nevoie de multă
muncă. Știe ce înseamnă sacrificiu și luptă pentru
primul loc într-o țară în care nu i se oferă prea multe. 
"M-am antrenat din greu pentru aceste medalii! Am
ajuns campioană mondială cu foarte puține antrena-
mente. Nu am avut destul timp pentru acest lucru", a
zis Denisa Comănescu. Mai mult decât atât, campioana
noastră nu a avut nici o sală unde să se antreneze. A
exersat pe unde a putut pentru a-și vedea visul îm-
plinit.
"Patinez de la șase ani jumătate, iar pe la șapte ani,
m-am apucat de performanță. Primul meu concurs a
fost pe la șapte ani și jumătate. Aveam emoții, nu
știam ce să fac", a mai zis Denisa Comănescu la in-
terviurile DC News.
Mesaj pentru autorități
Denisa Comănescu a avut și un mesaj pentru autorități:
"Aș dori ca lumea să se intereseze mai mult de acest
sport, să-l aprecieze. Este muzică clasică, poate
unora nu le place, dar eu cred că ar trebui să-i intere-
seze pentru că este un sport de performanță. Autoritățile
ar trebui să facă mai multe patinoare! În Bulgaria,
doar în capitală, sunt șapte patinoare. Noi avem
doar unul, recent, în Otopeni".
Sacrificiile părinților
Denisa Comănescu a vorbit și despre sacrificiile pe
care părinții ei le-au făcut: "Au făcut foarte multe.
Mama și-a luat două job-uri. Încerc să nu îmi
dezamăgesc niciodată părinții! Vreau să îi fac mândri.
Anul acesta mă duc la campionatul mondial din
Irlanda și sper să devin, din nou, campioană mondială,
și să îi fac mândri și de data asta!".

Ion Țiriac anunță că dorește
să mute turneul de la Madrid

Turneul de la Madrid, unul dintre cele mai importante
din lumea tenisului, si-ar putea schimba locatia.

Ion Tiriac este patronul aces-
tui turneu, dar pe fondul
neintelegerilor cu conducerea
orasului Madrid a anuntat
ca se gandeste sa mute
competitia in alta parte.
Omul de afaceri are un
parteneriat cu municipali-
tatea, pe baza caruia in-
caseaza anual 10 milioane

de euro pentru a tine turneul la Madrid. Acesta expira
insa in 2021 si, desi Tiriac a incercat sa-l prelungeasca,
autoritatile s-au opus.
In aceste conditii, Tiriac ameninta ca muta turneul
intr-un alt oras si nu intelege reactia municipalitatii.
"Pentru mine, ideal ar fi ca turneul sa ramana aici
inca 20 de ani, dar nu putem sta daca nu suntem
doriti. Daca turneul nu este necesar pentru Madrid,
nu putem fi aici. Nu inteleg cum sunt oameni care nu
doresc acest turneu aici, cand el aduce bani pentru
oras si pentru Spania. Orasul nu pierde bani, c
castiga, pe langa publicitatea generata.
Insa nu eu sunt cel care trebuie sa inteleaga asta, ci
cei care au responsabilitatea. Eu trebuie sa ma asigur
ca turneul continua, aici sau in alta parte", a spus
Tiriac pentru Marca.
Conform unui studiu, turneul de la Madrid genereaza
anual venituri in valoare de 107 milioane de euro
pentru capitala Spaniei, in timp ce municipalitatea ii
ofera lui Tiriac 10 milioane de euro.
Problema este ca intelegerea dintre Tiriac si munici-
palitate a fost contestata puternic de opozitie la
nivelului Consiliului orasului Madrid. Opozitia nu
intelege de ce Tiriac incaseaza aceasta suma de
bani si s-a hotarat sa se amane orice discutie privind
prelungirea contractului.

Cristina Neagu ştie cum poate
face diferenţa CSM Bucureşti

în Final Four-ul Ligii Campionilor
Cristina Neagu nu a scăpat de coşmarul Gyor. Le va
întâlni pentru a treia oară pe maghiare în Final Four-
ul Ligii Campionilor. A pierdut de fiecare dată cu
Buducnost, o dată în finală şi de două ori în semifinale,
dar speră să îşi ia revanşa cu CSM Bucureşti.

Neagu s-a calificat în 2010 în ultimul act cu Oltchim
Râmnicu Vâlcea, după un succes cu Gyor. Semifinalele
se jucau atunci tur-retur.
"Dacă ar fi să compar, nu cred că sunt mai aproape,
deoarece cu Oltchim am jucat finala. Sunt perioade
diferite, sistemul ăsta cu Final Four este total diferit
de o finală care se joacă tur-retur", crede Neagu.

Cea mai valoroasă handbalistă a lumii din 2010,
2015 şi 2016 este pe locul 2 in topul marcatoarelor
acestei ediţii din Liga Campionilor. Vedeta lui CSM a
înscris 101 goluri în 14 meciuri.
"Atacul este de multe ori spectaculos, se înscriu
multe goluri, place spectatorilor, însă cu apărarea se
câştigă trofee importante şi cred că asta va fi decisiv",
a mai declarat interul stânga al lui CSM Bucureşti.
"Când vom ajunge la Budapesta, totul va fi despre
spirit şi despre a ne găsi o energie bună şi încrederea
în echipă. Vom lucra până la capăt, mai avem aspecte
de rezolvat", a spus şi antrenorul suedez Per Jo-
hansson.
CSM Bucureşti va juca semifinala Ligii Campionilor,
contra lui Gyor, sâmbătă, de la ora 16.15, în direct la
Digi Sport 1. Finala va fi duminică, de la ora 19.00, în
direct la Digi Sport 1.

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

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

VIZIONATE LA TV-UL DVS. CONTACTAŢI
GLOBAL CONNECT
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SPORT

Pe durata a patru zile, incepand de

vineri si pana luni, s-au disputat meci-

urile din cadrul etapei cu numarul 8 a

Ligii 1.

Derbiul etapei s-a disputat la Cluj, unde

CFR a invins-o greu pe CSU Craiova.

PLAY-OFF

Viitorul - Astra Giurgiu 1-1

CFR Cluj - CS U Craiova 1-0

CSM Poli Iasi - FCSB 1-0

PLAY-OUT

ACS Poli Timisoara - FC Voluntari 2-3

Juventus Bucuresti - FC Botosani 0-3

Gaz Metan - Dinamo 2-3

Sepsi - Concordia Chiajna 0-2

Clasamentul din play-off:

1. CFR Cluj 44 puncte
----------------------

2. FCSB 43p
3. CSU Craiova 35p
4. Astra Giurgiu 33p
5. Viitorul 32p
6. CSM Poli Iasi 22p

Clasamentul din play-out:
1. Dinamo 38 puncte
2. Botosani 32p
3. Voluntari 24p
4. Sepsi 23p
5. Chiajna 22p

------------------
6. Gaz Metan 21p

-------------------
7. Timisoara 19p
8. Juventus 16p

Urmatoarea etapa, a 9-a, e programata
in weekendul ce urmeaza.

Etapa  a-33-a
Pandurii Târgu Jiu 1 - 0 Ştiinţa Miroslava
Baloteşti 2 - 1 Dacia Unirea Brăila
Afumaţi - Târgu Mureş
UTA Arad 8 - 1 Foresta Suceava
Olimpia Satu Mare - Luceafărul Oradea
Dunărea Călăraşi 3 - 1 Ripensia Timişoara
Hermannstadt 1 - 0 Argeş
ASU Poli Timişoara 1 - 0 Sportul Snagov
Academica Clinceni 4 - 1 Metaloglobus
Mioveni - Chindia Târgovişte

Clasamentul
1 DUNĂREA CĂLĂRAŞI 83
2 Hermannstadt 77
3 Chindia Târgovişte 65
4 Argeş 58
5 Afumaţi 55
6 Academica Clinceni 53
7 ASU Poli Timişoara 51
8 Sportul Snagov 44
9 Mioveni 44
10 UTA Arad 41
11 Baloteşti 40
12 Ripensia Timişoara 39
13 Luceafărul Oradea 37
14 Dacia Unirea Brăila 34
15 Pandurii Târgu Jiu 34
16 Metaloglobus 34
17 Târgu Mureş 31
18 Ştiinţa Miroslava 28
19 Foresta Suceava 27
20 Olimpia Satu Mare 0

Liga 1 de Fotbal: 
Rezultatele din etapa a 8-a din play-off si play-out si clasamentele

Liga B de Fotbal: 
Rezultatele şi clasamentul la zi

Gigi Becali dă de pământ cu Nicolae Dică și jucătorii
lui FCSB, după înfrângerea de la Iași 

Gigi Becali a rabufnit dupa infrangerea suferita
de FCSB la Iasi, in etapa cu numarul 8 a Ligii
1.
Cazuti pe locul doi in clasamentul din playoff-ul
Ligii 1, dupa CFR Cluj, jucatorii lui FCSB sunt
pusi la zid de Gigi Becali.
"Avem jucatori valorosi, dar toti fricosi. Marele
fotbalist Budescu nu putea sa faca o preluare,
Florin Tanase e numai pe jos, Man si el. Singurul
fotbalist de la noi e Teixeira. Pai CFR Cluj are
jucatori adevarati, care se bat pe teren. Eram
multumit cu 0-0. Eram campioni cu 0-0...", a
tunat Becali intr-o interventie la Digi Sport.

"Eu credeam ca stiu fotbal la inceputul sezonului, dar n-am niciun fotbalist adevarat in teren. N-au
niciun fel de barbatie, n-au curaj... Nu poti sa te duci cu jucatorii astia in Europa. Pe Budescu nu
mai vreau 3 milioane de euro, o sa vorbesc cu Vasi (Geambazi - n.red.) sa-l dam cu 1 milion. Sa
vina CFR si sa dea 1 milion si-l dau. O sa plece si Alibec, si Teixeira ca are 20.000 de euro pe an.
O sa avem buget 200.000 de euro pe an si gata, ca Negoita la Dinamo", a continuat acesta.
De furia lui Becali n-a scapat nici antrenorul echipei, Nicolae Dica: "Lui Pintilii i s-a facut rau cu
doua ore inainte de meci. Un antrenor fricos! I-a fost frica sa joace fara Pintilii si l-a bagat in teren
cand nu se simtea bine si s-a vazut. Eu nu ma mai bag, sa faca ce vor ei".1-0 a fost scorul intalnirii
dintre CSM Poli Iasi si FCSB, dupa un gol marcat de Andrei Cristea, in minutul 89.
Din minutul 74, iesenii au evoluat in inferioritate numerica, Qaka fiind trimis mai devreme la cabine
dupa ce-a vazut cel de-al doilea cartonas galben si, implicit, pe cel rosu.
Cu doua etape ramane pana la finalul sezonului, FCSB ocupa locul 2 in clasamentul din playoff-ul
Ligii 1, la un punct in spatele lui CFR Cluj.

FRF a stabilit unde se vor disputa 
finala Cupei României și Supercupa României 

Arena Nationala va gazdui duminica, 27 mai, finala celei de-a
80-a editie a Cupei Romaniei. Anuntul a fost facut de presedintele
FRF, Razvan Burleanu, in cadrul conferintei de presa sustinute la
finalul sedintei de Comitet Executiv din 7 mai 2018, relateaza
site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal.
In cadrul Comitetului Executiv intrunit luni, 7 mai, s-a aprobat
propunerea administratiei FRF pentru disputarea finalei Cupei
Romaniei, editia 2017/2018, pe Arena Nationala din Bucuresti.
Totodata, in continuarea traditiei, finala Cupei Romaniei Elite
2018, la categoria de varsta Under 19, se va dis pu ta pe aceeasi
data si pe acelasi stadion, in deschiderea finalei de seniori, la o
ora ce va fi comunicata ulterior. De asemenea, in cadrul sedintei
de astazi s-a decis si locatia in care se va desfasura Supercupa
Romaniei. Aceasta se va juca pe stadionul "Ion Oblemenco"
din Craiova, la o data ce va fi anuntata ulterior. 
Finalistele Cupei Romaniei se vor afla dupa disputarea returului
semifinalelor, care sunt programate in aceasta saptamana.
Miercuri, 9 mai  *  FC Botosani - CS U Craiova (in tur, 1-5)
Joi, 10 mai * Gaz Metan Medias - AFC Hermannstadt (in tur, 0-1)

Helmuth Duckadam, mesaj dur împotriva Armatei,
la 32 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni 

Helmuth Duckadam a avut o reactie dura la
adresa Clubului Sportiv al Armatei Steaua, in
ziua in care se implinesc 32 de ani de la casti-
garea Cupei Campionilor Europeni.
Duckadam, actualmente presedinte de imagine
al FCSB, nu intelege de ce CSA Steaua ii so li -
ci ta lui Becali despagubiri in valoare 37 de mil-
ioane de euro in procesul privind folosirea
ilegala a marcii. Fostul portar argumenteaza
spunand ca CSA Steaua nu a avut deloc grija
de sportivii care au scris istorie in tricoul ros-al-
bastru si n-ar trebui astfel sa aiba pretentii.
"Veti ramane cu siguranta o rusine a istoriei",
le transmite Duckadam oficialilor Armatei.
Redam integral mesajul publicat de Duckadam
pe contul sau de Facebook:
"Acum 32 de ani, eram fericit. Azi, din pacate,

sunt suparat si dezamagit. Pentru niste orgolii personale, si a unui om frustrat, azi suntem
dezbinati. Peste doua zile, CSA, va cere 37 de milioane de euro, pentru performantele obtinute se
sportivii militari de-a lumgul istoriei.
Am contribuit si eu, cu o mica particica, la aceaste performante: doua titluri de Campion al
Romaniei, Cupa Romaniei, castigarea CCE. Cum am fost rasplatit de Armata Romana: dupa
doua saptamani de la castigarea CCE, am fost interzis in Complexul Ghencea, deoarece nu am
vrut sa particip la un meci aranjat la Craiova, si amenintat cu Tribunalul Militar. Dupa operatia din
1986, nemaifiind de folos, am fost dat afara din Armata.
Am si eu cateva intrebari pentru cei care au condus Armata Romana, ministri, generali si, nu in
ultimul rand, pentru dl. Talpan: unde ati fost in perioada 1986-1994, cand am fost obligat sa cresc
caini de rasa, pentru a-mi putea intretine familia? Unde ati fost intre anii 1994-2001, cand am fost
nevoit sa apelez la Ministerul de Interne, pentru a obtine un loc de munca? Dar intre 2001-2018?
Aveti tupeul sa cereti o suma uriasa in numele multor sportivi de care v-ati batut joc de-a lungul
anilor. In ultimii 32 de ani, am trecut prin 5 operatii grele, dar nu v-am cerut niciodata nimic,
asteptam poate doar un telefon, pe care nu l-am primit niciodata.
Poate veti reusi sa distrugeti aceasta echipa de fotbal, dar nu veti reusi sa ne luati amintirile
frumoase! Iar voi, cu siguranta, veti ramane o RUSINE a istoriei!"
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Pe cine alegi să omori?
- Problema tramvaiului

Daca ai fi pus in  situatia de a omori pe cineva pentru
a salva mai multi oameni, poate chiar intrega umani-
tate, cum crezi ca ai reactiona? Ai fi in stare sa iti pas-
trezi sangele rece ori sa treci peste considerentele
tale morale si sa ucizi pentru o cauza nobila sau care,
din punct de vedere logic, te indreptateste sa faci un
astfel de lucru abominabil? Ei bine, asa-zisa problema
a tramvaiului te poate face sa intelegi mai bine daca
poti lua sau nu o astfel de decizie fundamentala…

Pe cine alegi sa omori?

Problema tramvaiului este formulata, de obicei, astfel:
Un tramvai se indreapta cu viteza spre cinci oameni
legati pe sine, incapabili sa se miste. Tu esti in
apropierea lor, in dreptul unui macaz. Daca schimbi
pozitia macazului, tramvaiul o va lua in alta directie,
pe alte sine, trecand peste numai o singura persoana
imobilizata acolo. 

Nu ai posibilitatea de a aseza macazul intr-o pozitie
care sa-ti permita sa-l deraiezi, fara a a calca astfel
pe nimeni. Ai asadar, doua optiuni: 
1) Nu faci nici un gest, si lasi tramvaiul sa ii omoare

pe cei cinci oameni; 
2) Schimbi macazul, in asa fel incat tramvaiul sa

omoare numai un singur om, aflat pe cealalta linie.
Care este alegerea ta corecta?

Nu-i asa ca o astfel te problema iti poate da batai de
cap? La urma urmei, trebuie astfel sa optezi pentru
cine traieste si cine moare! Cum ai proceda intr-o ast-
fel de situatie? Pe de o parte, daca nu faci nimic pen-
tru a schimba directia tramvaiului, te poti acuza
cumva pentru moartea celor cinci oameni, fara a fi to-
tusi responsabil in mod direct de acest lucru. Pe de
alta parte, daca schimbi macazul, ii salvezi pe cei
cinci, insa esti direct responsabil de moartea acelui
singur om aflat pe cealalta linie de tramvai…
Un utilitarist, adica o persoana care gandeste extrem
de practic ori logic, si isi lasa deoparte orice fel de
emotivitate, poate decide ca tramvaiul sa o ia pe acel
traseu pe care poate omori un singur om. Dintr-un alt
punct de vedere, pe care l-am mentionat mai inainte,
aportul adus la uciderea cuiva (chiar si prin schim-
barea unui macaz) te poate transforma intr-un ucigas.
La origine, in acest experiment etic, introdus de
Philippa Foot, in anul 1967, problema se punea in
acest fel:
Sa presupunem ca un judecator se confrunta cu un fel
de revolta, cu numerosi oameni indignati care cer ca
un acuzat sa fie condamnat pentru o anumita crima,
amenintand ca, in caz contrar, va fi linsat de catre ei. 

Desi nu se poate dovedi ca cel acuzat este cu ade-
varat faptasul acelei abominabile fapte, judecatorul se
hotaraste sa impiedice o mare varsare de sange (im-
plicand confruntarea dintre oamenii revoltati si fortele
de ordine) condamnandu-l totusi (posibil fiind nevino-
vat) la moarte si punand imediat in aplicare decizia sa.
Intr-un alt exemplu, pilotul unui avion care este pe
cale sa se prabuseasca trebuie sa decida daca
aparatul sau de zbor sa se loveasca de pamant intr-
o zona mai mult sau mai putin populata. Unii oameni,
aflati in locul sau, pot alege sa faca cat mai multe vic-
time zicandu-si: „Dupa mine, potopul! Daca mor eu,
de ce sa nu ii duc pe lumea cealalta pe cat mai multi?”
Alte persoane, constranse de constiinta ori foarte ra-
tionale, ar putea incerca sa reduca la minimum nu-
marul de victime ale accidentului aviatic.
Problema tramvaiului in varianta cu omul gras
Un tramvai vine in mare viteza spre cinci oameni in-
catusati de sine. Tu te afli pe un pod, si poti opri sau
devia tramvaiul numai daca arunci un obiect greu in
fata lui. Tocmai atunci, trece prin dreptul tau un barbat
foarte gras. Ai, asadar, sansa de a ii salva pe cei cinci
oameni numai daca il arunci pe barbatul cel gras in
fata tramvaiului! Cum procedezi?
Problema tramvaiului a facut obiectul a numeroase
teste psihologice de-a lungul anilor, in majoritatea din-
tre ele, participantii la studiu alegand in proportie de
circa 90% sa omoare un singur om in loc de cinci. In
unele sondaje, datele problemei au fost usor modifi-
cate… Atunci cand omul singur aflat pe sina de tram-
vai a fost identificat cu o ruda ori cu o persoana iubita,
cei testati au fost mai putin convinsi ca viata lui trebuia
sa fie sacrificata pentru a-i mentine in viata pe ceilalti
cinci oameni! www.diane.ro

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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Sfaturi utile în gospodărie
Pasta de dinti indeparteaza urmele de creion de
pe pereți

Se freacă ușor cu o
cârpă umedă şi cu pastă
de dinți pe peretele
mâzgălit cu creion, iar
urmele se vor şterge.

Oala arsa

Daca ati innegrit fundul unei oale,  sa stiti ca mai
exista sanse sa o salvati. Incalziti putina apa cu un
plic de praf de copt in oala cu pricina, dupa care
lasati cateva minute sa stea. Frecati apoi cu un
burete abraziv.
In cazul in care vi s-a ars ceva in oala, umpleti-o cu
apa si lasati-o asa timp de o ora inainte sa incercati
reteta urmatoare:
Aveti nevoie de:

-  apa (in functie de marimea oalei)
-  1 ceapa
-  1 lingura sare

Se taie ceapa in 8 felii, se pune in apa impreuna cu
sarea si se da 10 minute la fiert. In felul acesta se
desprinde ceea ce s-a ars si prins de fund si se
poate indeparta foarte usor, cu un burete.
Cuptor cu microunde imbacsit

Puneti intr-un vas putina
apa si o lamaie taiata
felii si porniti aparatul
pentru 10 minute. 
Aparatul se va curata si
va avea un miros pla-
cut.

Petele de grasime
Petele de grasime si de
murdarie de pe canapea
sau covor se curata mi-
nunat cu spuma de ras.
Daca v-ati stropit pe
haine cu ulei sau alte
grasimi, presarati pe
pata, praf de creta si

frecati un pic locul pana creta intra in tesatura, puteti
spala haina pe loc sau chiar in alta zi. Aceasta
metoda functioneaza doar daca folositi praful de
creta  imediat dupa patare.
Perdele si draperii imbacsite

Draperiile si perdelele
pline de fum de tigara
si ingalbenite se fac iar
albe daca la spalat adau-
gati un pliculet de praf
de copt.

Frigider fara mirosuri neplacute

Dupa ce ai spalat frigiderul
si l-ai sters, inainte de a-l
umple si a-l porni din nou,
pune in interior o ceasca
plina cu otet. Mirosurile toate
vor disparea.

Mobila zgariata
Frecati cu un miez de
nuca zgarieturile si juli-
turile de pe mobila din
lemn pentru a le as-
cunde defectele.

Organizarea lenjeriilor de pat
Impachetati lenjeriile
dupa ce le-ati calcat si
puneti-le in interiorul fetei
de perna corespunza-
toare.

Cu ajutorul unui pieptan
puteti ‘pieptana’ pulove -
re le de scame.

Cum impachetam corect cearcafurile cu elastic

Trucuri de vacanță. 
Cum împachetezi toată casa

într-o valiză
Pregatirea bagajelor este un motiv de durere de cap
atunci cand te pregatesti de concediu. Iti faci liste ca
sa nu uiti nimic si te straduiesti sa intre totul intr-o
singura geanta. La final, cand sa iesi pe usa, constati
ca ai nu una, ci trei genti.

Ei bine, iti venim in ajutor cu cateva sugestii utile
astfel incat tot ceea ce ai fi pus in cele trei valize sa
intre intr-una singura. 
Hainele
Pliaza sutienul asezand cupele una peste cealalta,
iar in spatiul creat aseaza perechi de sosete impaturite.
Castigi spatiu, iar sutienul isi va pastra forma intacta.
Rasuceste o curea si introdu-o pe gatul unei camasi.
In felul acesta, gulerul nu se va mai turti. Pune-ti
pantofii intr-o casca de dus. Daca mai au praf pe
talpi, acesta nu va murdari restul hainelor. Impa-
cheteaza-ti tinutele in pungi separate. Vei castiga
timp atunci cand nu vei sti cu ce sa te imbraci. 
Bijuteriile
Pune colierele sau lantisoarele pe folie alimentara
din plastic. In acest mod nu se vor incurca si nici nu
va ajunge umezeala la ele. Pune-ti inelele si cerceii
intr-o cutie de medicamente. Foloseste o cutiuta de
tic-tac pentru agrafe si o carabina pentru inele. Trece
lantisorul printr-un pai din plastic, asa incat nu se va
mai incurca. 
Gadgeturile
Tine-ti incarcatorul pentru telefon si castile intr-un toc
pentru ochelari. In felul acesta vor ramane intacte.
Daca nu ai o husa pentru tableta sau pentru laptop,
impacheteaza-le intr-un pulover, care le va proteja la
fel de bine. Pliaza castile si fixeaza-le cu un carlig de
rufe. E o alta solutie menita sa te scuteasca sa le
descalcesti cand ti-e lumea mai draga. Pune-ti telefonul
intr-o sapuniera. Functioneaza perfect ca o carcasa,
astfel incat telefonul va ramane in siguranta pe toata
durata calatoriei. 
Cosmetice
Acopera cutia cu farduri cu o discheta pentru demachiat.
In acest fel previi spargerea si imprastierea fardurilor/pu-
drei. Pune creme in cutiute de la lentilele de contact.
Aceste mostre iti vor fi suficiente pentru scurta
calatorie. Pune o folie mica din plastic sub capacul
tubului cu lotiune de plaja. In felul acesta eviti sa se
deschida si sa se imprastie pe haine. Pune-ti pensulele
de machiaj intr-un toc de ochelari. In aces mod nici
nu se vor deteriora si nici nu vor murdari nimic.




