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ULTIMA ORĂ

Din presa străină
Deutsche Welle:

Gelozie constituțională
În cazul în care denunțul lui Ludovic Orban va avea urmări, va trebui să ne
așteptăm ca toate disputele politice să se rezolve pe calea justiției.
S-a remarcat repede că s-ar crea un precedent teribil. Nici n-au trecut trei zile și
senatorul PNL, Florin Câțu, a spus că, dacă Guvernul va desființa pilonul II de
pensii, va face o plângere penală împotriva membrilor Guvernului. Lăsăm acum
deoparte faptul că nemulțumirile sale sunt justificate (e vorba de o desființare, de
o suspendare temporară sau de altceva?) ca să vedem mai bine că, odată ce s-a
deschis o cale, ea va fi urmată de fiecare dată.

E un fel de a desființa complet democrația atâta câtă
mai există. Procurorul (căci până la judecător relația
politică e deja tranșată) va deveni un actor politic de
prim plan care va decide în problemele cele mai del-
icate care țin de echilibrul constituțional. Ne-am putea
gândi că în cazul ambasadei din Israel avem de a
face cu un conflict de natură constituțională între Gu-
vern si Președinte, dar, mai înainte de a ne încheia
gândul, un procuror oarecare (cu cât e mai oarecare
cu atât mai bine pentru cine trage sforile) ar putea
hotărî el cine are dreptate. Și o va face ignorând total
problematica și nesocotind orice argumentație.
Și nu ar fi bine ca procurorii să decidă în politică?

Impresia noastră este că, în România de azi, sunt deja prea mulți aceia care ar
răspunde că ar fi bine, ba chiar că s-ar cuveni ca țara să fie dată total pe mâna
procurorilor, așa cum sugeraseră aceia care, neîncrezători față de partide au
anunțat ”că votează DNA”. Sigur, era un joc de cuvine, dar numai pe jumătate joc,
căci altfel nu am fi asistat la episodul în care procurorii DNA au început o anchetă
asupra modului în care membrii guvernului au emis o ordonanță de urgență, fiind
aplaudați de o mulțime de manifestanți. Spre lauda DNA ancheta a fost totuși
oprită înainte de a sosi o decizie a Curții Constituționale ca dovadă că mai exista
totuși o cenzură a rațiunii. Separația puterilor rămâne, în cele din urmă, cea mai
importantă achiziție a democrației. Un politician nu are dreptul să oprească o
anchetă, dar niciun un procuror nu are voie să deturneze o decizie politică.
O să ni se obiecteze că dăm formei mai multă importanță decât conținutului. Să
fim însă conștienți că, odată precedentul creat, nimic nu se va opune ca, ori de
câte ori anumite interese o vor cere, membrii guvernului să fie înlăturați. Dar
soarta e schimbătoare și fără instituții puternice - guvernate de proceduri și fair
play - beneficiarii de azi vor cădea ei înșiși victime ale unei manevre ”justițiare”.
Se va intra, fără scăpare, în cercul vicios al arbitrariului și abuzului.
În plus, Ludovic Orban se înșală grav și asupra conținutului. Dar despre acest
lucru am tot discutat. El urmează orbește politica ”europeană”, în speță politica
Germaniei și Franței, care în mod cert au alte interese decât România în Orientul
Apropiat. Cel mai bun prieten al Germaniei de-ai fi și nu poți să nu vezi că
distanța primejdioasă care se cască între Berlin și Washington - pentru care
răspunzători nu sunt doar americanii - pretinde României să ia inițiativa și să
urmeze îndeaproape cursul evenimentelor. Căci e mult mai rău să fii ignorat și
lăsat deoparte (ca omul care spune ”da” din oficiu”) decât să fii controversat și în
centrul atenției.
Am discutat mereu până acum de fondul problemei și de conștiința istorică care
ar pretinde lumii să recunoască Ierusalimul drept capitală a statului Israel, dar
chiar și interesele imediate sugerează României să nu stea pasivă și să vină în
întâmpinarea evenimentelor care se prefigurează. Rolul SUA, în ciuda a ceea ce
spun comentatorii din Europa occidentală, va crește și, încetul cu încetul, europenii
se vor vedea nevoiți să țină seama de noile realități.
În loc să se baricadeze pe poziții de gelozie constituțională, s-ar cuveni ca
președintele Iohannis să asume deschis această politică, căci, în virtutea relațiilor
sale cu politica germană, s-ar putea face folositor nu doar României dar - de ce
nu - și Germaniei, care ar putea descoperi că relația cu Rusia nu poate compensa
ruptura de America. Numai așa, prin curaj și inițiativă, românii ar putea la un
moment dat să conteze.

Accident grav în Ungaria. Update: 9 români morți.
Un microbuz cu români s-a
lovit frontal cu un tir. În mi-
crobuz erau șapte români.
Toți au murit. 
”Ambasada României în Un-
garia gestionează prin de-
mersuri de asistență consulară
cazul accidentului rutier pro-
dus la data de 22 mai 2018
în apropierea orașului Bu-
dapesta, Ungaria, în care a
fost implicat un microbuz în-
matriculat în România.
Misiunea diplomatică a între-

prins, în regim de urgență, demersuri pe lângă autoritățile locale, în vederea
obținerii unor informații cu privire la cetățenia și identitatea victimelor.
Conform datelor preliminare obținute de reprezentanții misiunii diplomatice, în
urma accidentului, șapte persoane, pasageri ai microbuzului, și-au pierdut viața.
O echipă consulară mobilă din cadrul Ambasadei României la Budapesta s-a
deplasat, în regim de urgență, si se află la fața locului accidentului pentru a
acorda asistență consulară.
Ministrul afacerilor externe a activat celula de criză a MAE.
Din datele obținute de către echipa consulară mobilă rezultă că microbuzul s-ar fi
angajat cu viteză excesivă într-o depășire și a intrat în coliziune frontală într-un
camion care se deplasa pe contrasens. Accidentul a avut loc pe drumul național
4 din Ungaria, la aproximativ 60 km de Budapesta, pe sensul de deplasare spre
România.” anunță MAE.

Guvernul va construi în parteneriat public-privat
trei autostrăzi, Spitalul Republican

şi va lansa în operare 15 spitale CFR
În baza noii legislaţii privind parteneriatul public-privat (PPP), Guvernul va construi
autostrăzile Alexandria-Lugoj, Târgu Neamţ - Iaşi - Ungheni şi Ploieşti-Râşnov,
dar şi Spitalul Republican, şi va lansa în operare 15 spitale CFR, a anunţat marţi
vicepremierul Viorel Ştefan.
„Autostrada Târgu Neamţ - Iaşi - Ungheni, în lungime de 109 kilometri, va avea şi
un pod peste Prut, iar autostrada Ploieşti-Braşov-Râşnov (100 de kilometri) va fi,
probabil, cea mai râvnită de către partenerii privaţi, având în vedere traficul intens
şi potenţialul turistic din această zonă. Autostrada Sudului (Alexandria - Craiova -
Calafat - Turnu Severin - Lugoj), în lungime totală de 550 de kilometri, va fi de
maxim interes pentru investitorii şi transportatorii din sudul ţării”, a declarat Viorel
Ştefan, la un briefing de presă care nu a fost urmat şi de întrebări/răspunsuri.
Lansarea în operare public-privată a 15 spitale CFR „este o premieră, întrucât
prin noua legislaţie proiectele PPP nu vor mai viza doar sectorul de construcţii şi
infrastructură, ci şi operarea de servicii publice”, a mai spus vicepremierul.
Complexul medical „Carol Davila” - Spitalul Republican - va avea 37 de săli de
operaţie şi 2.000 de paturi, iar în campusul respectiv vor exista, pe lângă spitalul
propriu-zis, şi o facultate de Medicină, şi cămine studenţeşti, dar şi un hotel
pentru aparţinătorii pacienţilor internaţi, se arată într-un document prezentat de
oficialul guvernamental.
„Toate aceste cinci proiecte vor atrage, după estimările noastre, investiţii de 15-
20 de miliarde de euro, iar lucrările vor putea începe efectiv anul viitor”, a mai
spus Viorel Ştefan.

Lucian Diniță, achitat după 3 ani: 
M-au decapat, m-au ruinat

Lucian Diniță, fostul șef al Poliției Rutiere, a fost
achitat de Tribunalul București. 
Tribunalul București l-a achitat în dosarul în care era
acuzat de luare de mită. Era acuzat că a primit un
miel, doi curcani şi cinci păstrăvi de la un om de
afaceri, pentru ca acesta să poată obţine după 30
de zile permisul de conducere. 
Decizia Tribunalului București nu este definitivă. 
”Mi-au distrus cariera, m-au decapat, m-au ruinat fi-
nanciar, sănătatea nu mi-o mai poate da nimeni

înapoi. N-am putut să mă bucur. Descărcarea a fost mult prea bruscă și am avut
nevoie de asistență medicală astăzi.” a spus Lucian Diniță. 

dcnews.ro
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Romanian JournalÎCCJ daună totală pentru DNA.
Tăriceanu, prima reacție: 

Am dus lupta unei națiuni întregi
Călin Popescu Tăriceanu a fost achitat. Totodată,
instanţa a decis schimbarea încadrării juridice din
mărturie mincinoasă şi favorizarea făptuitorului în
cea de mărturie mincinoasă. Decizia nu este definitivă.  
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a pronunțat în
dosarul în care Călin Popescu-Tăriceanu este judecat
pentru mărturie mincinoasă şi favorizarea făptuitorului.
Procurorii DNA cereau trei ani de închisoare cu exe-
cutare

La anteriorul termen de judecată, procurorii DNA au
cerut o pedeapsă de trei de închisoare cu executare
pentru Călin Popescu-Tăriceanu, susţinând, în faţa
instanţei, că preşedintele Senatului, la fiecare ocazie,
a făcut totală abstracţie de faptul că acuzaţiile sunt
probate temeinic iar într-un "act de totală aroganţă" a
venit cu tot felul de probe sau justificări pentru
menţinerea propriei versiuni a relatărilor, ei considerând
că acesta a avut "apărări puerile, nedemne de
pregătirea superioară".
”Aşadar, apreciem că, dincolo de orice dubiu, rezultă
săvârşirea faptei, astfel că cerem condamnarea sa la
pedeapsa de trei ani de închisoare cu executare.
Doar aşa se poate corecta comportamentul şi asigu-
rarea rolului pedepsei. La stabilirea pedepsei şi
cuantum aveţi în vedere complexitatea faptei şi
impactul social produs de o astfel de faptă săvârşită
de către un fost prim-ministru”, a spus reprezentantul
DNA.
Avocatul lui Călin Popescu-Tăriceanu le-a cerut
magistraţilor să excludă procesele-verbale emise în
baza mandatelor pe siguranţă naţională din perioada
2008 - 2014, precizând că nu au ”relevanţă şi funda-
ment”.
Călin Popescu Tăriceanu a reacționat după ce ÎCCJ
a decis achitarea sa, când DNA a cerut trei ani de în-
chisoare cu executare. 
”Nu vă ascund că este o zi aparte, pe care nu mi-aș
fi imaginat că aș fi trăit-o vreodată, o zi aparte pentru
mine, soția mea, familie și copii. În mod evident, nu
se poate rezuma la o problemă strict de ordin personal.
Demersurile mele din ultimii patru ani de a demasca
gravele abuzuri făcute de statul paralel nu au izvorât
dintr-o problemă personală. Această atitudine m-a
costat enorm în plan politic și personal. Nu m-a clintit
însă de la convingerile mele profunde. În aceste mo-
mente mă gândesc la soarta multor cetățeni simpli
care au devenit ținte și victime ale sistemului care a
funcționat nestingherit în România vreme de peste
10 ani, fără să se poată apăra, fără să ne putem
apăra.” a spus Călin Popescu Tăriceanu în prima
reacție după achitare, la Antena 3. 

Lupta unei întregi națiuni
El a adăugat că ”lupta pe care am dus-o e a unei
națiuni întregi de a se elibera de cătușele statului
paralel”.  ”Ceea ce doresc să subliniez este că ALDE
va conduce în continuare această luptă, care reprezintă
pentru noi o datorie, o obligație față de România”, a
subliniat președintele ALDE. 
”Combaterea corupției nu poate fi un paravan pentru
răfuieli politice, lupte de acaparare de putere și nu
putem să acceptăm ceea ce se numește, în mod
uzual, victime colaterale” a subliniat președintele
Senatului. 
”Băieții mei mai mari au trecut prin momente foarte
neplăcute pentru ei din cauza mea, fără ca ei să fie
vinovați și, în final, fără ca eu să fiu vinovat” a
subliniat Călin Popescu Tăriceanu.

Legea privind statutul
magistraţilor, adoptată de Senat

Senatul a adoptat, marţi, în calitate de for decizional, modificările
legii 303/2004 privind statutul magistratilor cu 79 de voturi
pentru, 26 împotrivă şi nicio abţinere.
În timpul dezbaterilor, senatorul USR, Vlad Alexandrescu, a
propus retrimiterea iniţiativei la Comisia specială pentru Legile
justiţiei, pentru a aştepta avizul Comisiei de la Veneţia. Propunerea
sa a fost respinsă.
Senatorul USR, George Dîrcă, a acuzat că în Comisia Iordache
a fost o dezbatere lipsită de transparenţă asupra proiectului de
lege.
“Se ignoră vocile a peste o mie de magistraţi care au anunţat că
există anumite neclarităţi în lege. Raportul de adoptare a Legii
a fost elaborat azi într-o şedinţă fulger, de 10 minute. A fost o
dezbatere lipsită de tranparenţă. Întreaga modificare a Legilor
justiţiei s-a desfăşurat netransparent, ignorând vocea USR şi a
magistraţilor. Vizita Comisie de la Veneţia va avea loc în
parlament între 11-12 iunie. Haideţi să nu ne grăbim”, a afirmat
Dîrcă.
Senatorul PNL, Eugen Pîrvulescu, a anunţat că liberalii vor
vota împotriva raportului şi a proiectului de lege.
“Asumaţi-vă dumneavoastră ce faceţi. Intraţi cu bocancii în
justiţia din România”, a explicat Pîrvulescu de la tribuna Senatului.
În schimb, senatorul PSD, Robert Cazanciuc, a spus că parla-
mentarii “nu au făcut decât să punem în acord deciziile CCR cu
legea”.
Comisia specială pentru legile Justiţiei a adoptat raportul asupra
modificărilor la Legea 303/2004. Iordache: Este ca-n rugby.
Cine are mingea, o protejează
Comisia specială pentru legile Justiţiei a adoptat, marţi, raportul
asupra modificărilor Legii 303/2004 privind Statutul magistraţilor,
într-o şedinţă care a durat mai puţin de 10 minute, preşedintele
Comisiei, Florin Iordache, afirmând că este, la fel ca în rugby, o
lege care trebuie protejată.
Comisia a introdus în definiţia erorii judiciare ”încălcare evidentă
a dispoziţiilor legale” şi ”au fost afectate grav drepturile, libertăţile
şi interesele persoanei vătămate”.
”Şi este o problemă? Să fim foarte serioşi, dezbaterea pe
această lege s-a desfăşurat dinainte de a intra în Camera
Deputaţilor. am întrebat dacă sunt amendamente sau alte
discuţii. Este ca-n rugby. Cine are mingea, o protejează. Aşa
facem şi noi. Ca în rugby, avem o lege pe care trebuie să o
protejăm şi s-o trimitem ca preşedintele s-o promulge. Ai
înţeles?”, a spus Florin Iordache, întrebat de ce şedinţa a durat
mai puţin de zece minute.
Deputatul USR, Stelian Ion, a fost întrebat şi el cum va contracara
opoziţia.
” USR încearcă să facă un blocaj, dacă vorbim în termeni
rugbystici, dar este un blocaj legitim. Această susţinere că nu
facem decât să ne opunem proiectelor nu este adevărată”, a
spus Ion.
Florin Iordache a mai spus că nu mai sunt motive pentru a fi
contestată la CCR.
”Deja Curtea s-a pronunţat. Legile justiţiei să fie în sfârşit prom-
ulgate. Toate cele trei legi sunt urgente, trebuie să ţină cont de
deciziile CCR, să avem o gândire unitară şi considerăm că în
această lege se vizează răspunderea magistraţilor, ca atunci
când cu rea credinţă şi gravă neglijenţă, încalcă normele de
procedură. se vizează şi se rezolvă o separare a carierelor a
judecătorilor şi procurorilor", a mai spus Iordache.
Iordache a fost contrazis de Stelian Ion.
“Ni se par în continuare nişte texte neclare. Vorbim cu colegii
din PNL să contestăm la CCR. Ceea ce mai mult decât atât ne
nemulţumeşte, est efaptul că nu s-a răspuns solicitării noastre
de a se amâna tranşarea acestei chestiuni după ce se va
pronunţa Comisia de la Veneţia. (…) Mai mult decât atât, după
cum se ştie, judecătorii au semnat în număr de aproape o mie,
deocamdată, dar cred că vor semna mai mulţi, prin care solicită
acestei comisii să temporizeze dezbaterile şi să aştepte să se
pronunţe Comisia de la Veneţia. Argumentel în plus în cadrul
şedinţei nu avrut să le aduceum şi (…) nu vrem să îi stricăm
supriza domnului Iordache şi promotorilor acestor prevederi în
sensul de a ştii dinainte care vor fi considerentele de atac la
CCR”, a spus Stelian Ion.
Proiectul de lege privind modificarea Statutului magistraţilor
urmează să intre în plenul Senatului de marţi, a mai informat
Florin Iordache.
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PE SCURT,PE SCURT,
ULTIMELE ȘTIRIULTIMELE ȘTIRI

adunate şi prelucrate

de Vasile Bădăluţă

* Prin căsătoria ei de sâmbătă cu prințul Harry al Marii
Britanii, Meghan Markle a intrat în clubul select al
”oamenilor din popor” care s-au căsătorit cu fețe re-
gale. Dragostea nu cunoaște diferențe de statut so-
cial. Le dorim fericire noilor miri!

*O companie australiană a declarat că a creat un
robot, numit Hadrian X, care poate pune la locul
dorit 1.000 de cărămizi pe oră. Compania susține
că robotul poate completa scheletul unei case în
doar două zile. Măi să fie!

* Un colecționar de tablouri de valoare a spus că,
atunci când cumpără obiecte de artă, oamenii cu
mulți bani, incluzându-se pe el, iau operele respec-
tive ca pe ridichi, ”la legătură”. Păi dacă nu mai știu
ce să facă cu banii...

* Când l-a vizitat pe Papa Francisc, premierul român
Viorica Dăncilă i-a dăruit acestuia semințe din soiuri
diferite de legume românești și un stilou personal-
izat, din lemn, confecționat manual în atelierele din
Suceava. Poate că Papa va deveni în curând veg-
etarian cu produse românești.

* Dragnea îl acuză pe Iohannis că ”a stat la masă” cu
reprezentantul unui stat, Kosovo, care nu este încă
recunoscut de România. Acuzații de tot felul nu sunt
greu de făcut.

* Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO)
critică România pentru condițiile nesatisfăcătoare
din penitenciare și care contravin CEDO. Curtea dă
termen de 6 luni țării noastre pentru a prezenta
măsuri concrete în rezolvarea acestei probleme.

* Medicii de Spitalul ”C.I.Parhon” din Iași au efectuat
cu succes un transplant renal dificil între surori.
Știam noi că avem doctori și chirurgi de mare val-
oare.

*  În București, un cetățean indian a fost sechestrat
de doi români într-un apartament. El a încercat să
scape escaladând fereastra, dar a căzut în gol de
la 14 metri și a decedat.

* La Realitatea TV, Marian Vanghelie a spus că ”Vior-
ica Dăncilă a avut o relație în tinerețe cu domnul
Dragnea”. Fostul edil a mai spus că, în afară de
loialitatea față de grupul de persoane și interese
constituit în jurul lui Liviu Dragnea, Viorica Dăncilă
nu are nicio calitate, cu atât mai puțin aceea
necesară unui șef de guvern. Ia uite că și-a găsit
cine să vorbească!

* În urma unui infarct miocardic, campionul național
la pușcă, Gabriel Deaconu, a decedat la numai 36
de ani. Să-i fie țărâna ușoară!

* Noaptea Europeană a Muzeelor a avut loc între 19
și 20 mai. Mii de muzee și instituții culturale din 30
de țări europene, inclusiv România, își aprinseseră
luminile și își deschiseseră porțile în acea noapte.

* În zona localității Jibou (jud. Sălaj), patru fete au
murit după ce o mașină în care se aflau a fost lovită
de un tren.

* La simularea examenului de admitere la Universi-
tatea de Medicină și Farmacie  ”Carol Davila” din
București, au participat peste 3.800 de candidați.
Mulți veniți, puțini chemați!

* Binecunoscutul cronicar sportiv Cristian Țopescu a
decedat recent, în urma unor boli grave, la vârsta
de 81 de ani. El a avut o pensie fabuloasă de 5.500
lei pe lună. Cred că a meritat-o. Oamenii l-au apre-
ciat mult pe acest cronicar sportiv.

* Gina Haspel este noul director al Agenției Centrale
de Informare (CIA), devenind prima femeie director
din istoria acestei atât de puternice instituții. Să
vedem ce și cum...

* Un preot de 54 de ani din județul Arad a fost găsit
mort,  împușcat în cap, într-o pescărie. S-a aflat că
acesta deținuse ilegal o armă. Arma fusese furată
anul trecut de la consulul onorific al Italiei la Arad.

* Doi deținuți din Penitenciarul Arad sunt cercetați
pentru tentativă de omor. Ei au bătut un alt deținut
și l-au lovit în cap cu o rangă de fier. Cei doi agresori
fusesră închiși pentru omor, respectiv pentru viol
urmat de moartea victimei.

*  Începând din luna iunie, Gara de Nord din București
va avea un nou sistem electronic pentru informarea
călătorilor. Acest sistem costă 1,7 milioane lei,
apreciază CFR Infrastructură.

* Regizorul Ilie Pintilie, decedat săptămâna trecută,
la 84 de ani, a fost înmormântat cu onoruri militare,
sâmbătă, la Cimitirul Bellu Ortodox din Capitală. Să-
i fie țărâna ușoară! A fost un regizor de mare val-
oare.

* În contextul situației actuale politice de criză,
președintele Iranului îndeamnă mereu statele
musulmane să întrerupă imediat relațiile cu Israelul.

* Un avion de pasageri de tip Boeing 737 s-a prăbușit
vineri, la scurt timp după decolarea de pe aeroportul
din Havana (Cuba). La bordul avionului se aflau 110
pasageri (6 membri ai echipajului), din care peste
100 și-au pierdut viața.

* Nicolae, nepotul regelui Mihai, se pregătește de
nuntă cu Alina Maria. Ceremonia a fost programată
pentru 30 septembrie a.c., la Sinaia.

* După o întrevedere cu președintele Rusiei, Vladimir
Putin, cancelarul geman Angela Merkel a declarat
că Germania are un mare interes startegic în a avea
relații bune cu Rusia, adăugând: ”Sunt în favoarea
continuării dialogului dintre Rusia, UE și NATO”.
Asta este foarte bine.

* Este din ce în ce mai evident că s-au înmulțit
cazurile de fraudă alimentară. Cele mai frecvente
cazuri au fost depistate în prefabricarea unor ali-
mente, cum sunt: uleiul de măsline, laptele, merele
și sucul de portocale, carnea. Iar noi mâncăm și de
multe ori nu știm ce...

* Cel mai puternic laser din lume, cel de la Măgurele,
a fost pus în funcțiune sâbăta trecută. Aparatul va
ajuta la depistarea unor izotopiradioactivi care pot
trata cancerul, la identificarea conținutului butoaielor
cu deșeuri radioactive (făr a fi desfăcute), dar și la
testarea materialelor care se folosesc în misiuni
spațiale.

* La Casa Poporului este nevoie de reparații, căci în
timpul unei ploi, apa a început să se scurgă prin
pereții de la restaurantul parlamentului. A fost
necesară o găleată pentru a colecta apa. Ploaia ar
putea face și curățenie, nu-i așa?

LA ORA DE UMOR
- Doctore, am probleme cu mersul la toaletă:

dimineața la ora 5.
-  Asta e foarte bine. Care e problema?
-  Problema este că eu mă trezesc la 6...

***
-  Domnule, de ce un creier de savant costă 120.000

lei și unul de polițist 320.000 lei?
-  Păi dumneata ai idee câți polițiști au fost necesari

pentru ca să cântărească creierul acela un kilo-
gram?

***
-         Care este deosebirea dintre vină și păcat?
-         E o vină să te încurci cu nevasta altuia, dar e

păcat să n-o faci când se ivește ocazia...

VORBE ÎNȚELEPTE
de Sigmund Freud

Primul simptom al prostiei este lipsa totală a rușinii.
***

Cei mai mulți oameni nu-și doresc libertate deoarece
asta înseamnă responsabilitate. Iar responsabili-
tatea îi sperie pe oameni.

***
Cel care iubește mai multe femei le descoperă. Cel

care o iubește doar pe una descoperă iubirea.
***

Iubirea și munca, acestea sunt pietrele pătrate care
stau la baza omenirii.

***
Omului îi este caracteristic să prețuiască și să-și

dorească mult ceea ce nu poate avea.
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PAȘAPORT SIMPLU
ELECRONIC PENTRU CETĂȚENII

DIN AFARA GRANIȚELOR (2)
Acte necesare
Documentele necesare:
- paşaportul anterior, dacă acesta există;
- certificate de stare civilă (naştere, căsătorie – pentru

persoanele căsătorite, deces-pentru persoanele văduve,
certificate de stare civila româneşti cu înscrierea
menţiunilor cu privire la desfacerea căsătoriei şi numele
purtat in urma divorţului - pentru persoanele divorţate);

- cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau
buletinul de identitate (dacă acestea există);

- documente eliberate de autorităţile statului de domiciliu
împreună cu traducerea în limba română, după caz, din
care să rezulte dreptul legal de şedere pe teritoriul
statului respectiv (una dintre următoarele situaţii):

- dobândirea unui drept de şedere pentru o perioadă de
cel puţin un an sau, după caz, prelungirea succesivă a
dreptul de şedere, în decurs de un an, pe teritoriul
statului respectiv;

- dobândirea unui drept de şedere pe teritoriul statului re-
spectiv, în scopul reunificării familiale cu o persoană
care domiciliază pe teritoriul acelui stat;

- dobândirea unui drept de lungă şedere sau, după caz,
un drept de şedere permanentă pe teritoriul statului re-
spectiv;

- dobândirea cetăţeniei statului respectiv;
- dobândirea unui drept de muncă ori înscrierea într-o

instituţie privată sau publică cu scopul principal de a
urma studii, inclusiv de formare profesională;

- dobândirea unui certificat de înregistrare sau alt document
care atestă rezidenţa într-un stat membru al Uniunii Eu-
ropene sau al Spaţiului Economic European sau în
Confederaţia Elveţiană.

- dovada achitării taxei consulare, completată pe numele
solicitantului.

Toate documentele trebuie prezentate în original și foto-
copie.
NOTĂ:
- cetăţeanul român care are domiciliul în străinătate îşi

poate stabili oricând, în mod liber, domiciliul în Româ-
nia;

- actele de stare civilă ale cetăţenilor români eliberate de
autorităţile străine pot fi acceptate numai după efectuarea
înscrierii sau transcrierii în registrele de stare civilă
române, potrivit legii;

- în cazul în care există diferenţe între nume şi prenume
înscrise în documentele prezentate şi cele solicitate a fi
înscrise în paşaportul simplu electronic, cu menţionarea
statului de domiciliu, ca urmare a schimbării numelui
sau prenumelui intervenite în străinătate, cererea poate
fi acceptată numai după înscrierea menţiunii privitoare
la această schimbare pe actul de stare civilă.

- sunt acceptate doar hotărâri judecătoreşti pronunţate în
România sau care au fost recunoscute de către o
instanţă română.

Cererile de paşapoarte se aprobă de autorităţile competente
din România, paşapoartele sunt confecţionate în Româ-
nia.
Termen de eliberare
Cererile pentru eliberarea paşaportului simplu electronic
se soluţionează de autorităţile competente, în termene
care curg de la data depunerii acestora şi care nu pot
depăşi:
- 30 de zile lucrătoare, în cazul cererilor pentru eliberarea

paşapoartelor simple electronice depuse în ţară;
- 90 de zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea

paşapoartelor simple electronice depuse în străinătate.
Ridicarea paşaportului simplu electronic
Paşaportul simplu electronic se ridică de la serviciul public
comunitar sau, după caz, de la misiunile diplomatice şi
oficiile consulare ale României în străinătate, de titular
sau de persoana care a formulat cererea ori de persoana
împuternicită de aceştia printr-o procură specială autentificată.
Opţiunea privind locaţia de unde se ridică paşaportul
simplu electronic o va face solicitantul la momentul
depunerii cererii, sau ulterior, dacă este cazul, pe baza
unei cereri scrise.

La cererea scrisă a solicitanţilor paşapoartele pot fi remise
şi prin poştă sau serviciu de curierat rapid şi securizat, pe
propria cheltuială: solicitantul va depune la misiunea
diplomatică, la momentul depunerii cererii, un plic pre-
plătit autoadresat.
Cetăţeanul român care şi-a stabilit domiciliul în străinătate
are obligaţia ca, la eliberarea paşaportului simplu cu
menţionarea statului de domiciliu, să predea actul de
identitate care atestă existenţa domiciliului în România
emis de autorităţile române, dacă această formalitate nu
a fost efectuată la depunerea cererii de eliberarea a
paşaportului CRDS.

PAȘAPORT SIMPLU ELECTRONIC PENTRU
CETĂȚENI ROMÂNI MINORI CU VÂRSTA SUB 14 ANI

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.
Cetăţenii români minori trebuie să aibă propriul document
de călătorie – NU mai pot fi incluşi în documentul de
călătorie al părintelui/ părinţilor.
Prezenţa personală la sediul misiunii diplomatice/oficiului
consular a minorului şi a părinţilor este obligatorie.
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:
- minorii sub vârsta de 12 ani;
- persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale

este fizic imposibilă.
Se preia semnătura electronică a titularului, cetăţean
român cu vârsta de 14 ani împliniţi în momentul depunerii
cererii.
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
- 3 ani pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 12

ani;
- 5 ani pentru persoanele cu vârsta de peste 12 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 electronice
se depun personal de către solicitanţi:
- în ţară, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea

şi evidenţa paşapoartelor simple în a căror rază de
competenţă au domiciliul sau, după caz, reşedinţa

- în străinătate, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare
ale României

Prezenţa personală la sediul misiunii diplomatice/oficiului
consular a solicitantului de paşaport simplu electronie
este obligatorie la momentul depunerii cererii
Cererile care privesc eliberarea paşaportului simplu
electronic pot fi formulate şi de minorul căsătorit în condiţiile
legii, fără a mai fi necesar acordul părinţilor sau al reprezen-
tantului legal.
Reglementările legale in vigoare NU permit depunerea
cererilor pentru eliberarea 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 de către părinţi la sediul
Secţiei consulare, 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 consular ale României în străinătate.
Acte necesare
Documentele necesare:
- certificatul de naştere românesc al minorului;
- paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există;
- documente de identitate ale părinţilor sau al unuia dintre

părinţi, ale reprezentantului legal sau, după caz, al per-
soanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate;

- în situaţia în care cererea pentru eliberarea paşaportului
simplu electronic este formulată de un singur
părinte/reprezentant legal/persoană împuternicită, aceasta
trebuie însoţită, după caz, şi de:

- procură specială sau declaraţia privind acordul celuilalt
părinte, în original, ori duplicat de pe actul original
pentru procura specială şi declaraţia celuilalt părinte,
autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie
2013;

- procură specială, pentru cererile formulate de persoana
împuternicită, în original, sau duplicat de pe actul original
pentru procurile speciale autentificate şi eliberate
începând cu 1 ianuarie 2013;

- hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului,
rămasă definitivă şi irevocabilă, ori hotărârea
judecătorească în temeiul căreia părintele exercită
singur autoritatea părintească, rămasă definitivă şi
irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele
începute cu data de 15 februarie 2013;

- hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă
ori hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru
procesele începute cu data de 15 februarie 2013 prin
care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte pentru
eliberarea paşaportului;

- actul de desemnare a reprezentantului legal, numai
pentru cererile formulate de acesta, în cazul minorilor
care la data punerii sub interdicţie nu se află sub ocrotirea
părinţilor;

(continuare în ediția următoare)
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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, exemplifică foarte bine acest principiu.

Să presupunem că cinci parteneri într-o firmă care are 25 de angajati 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 și scris, iar 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 lipsa de precizare a 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 în
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 facuta 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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JUSTIȚIE

ZORNĂIE CĂTUȘELE 
PENTRU ONEA ȘI NEGULESCU

Uneltele de elita ale DNA, laudate si protejate de
Kovesi, care anchetau cu pistolul pe masa, au fost
puse sub urmarire penala. Suspectii Lucian Onea si
Mircea Negulescu pot lua 25 de ani de inchisoare
pentru represiune nedreapta, santaj, amenintare, fal-
sificare de probe si inca un sfert din Codul penal.

Se strange latul in jurul celor doua unelte de elita ale
DNA, oricat i-a laudat si protejat Laura Kovesi. Vestitii
procurori Lucian Onea, zis “Lucica”, si Mircea Neg-
ulescu, zis “Zdreanta” sau “Portocala”, au dobandit
calitatea de suspect. Parchetul de pe langa Inalta
Curte de Casatie si Justitie ar fi declansat urmarirea
penala fata de seful DNA Ploiesti Lucian Onea (foto
dreapta) si subalternul acestuia Mircea Negulescu
(foto stanga), intre timp exclus din magistratura de
CSM, dupa ce impotriva lor au fost formulate mai
multe plangeri penale, printre care si cea a fostului
deputat Vlad Cosma, plangeri in care se devoaleaza
abuzurile pe care le-au comis.
Informatia privind declansarea urmaririi penale a fost
dezvaluita de Antena 3, insa deocamdata nu se
cunoaste cu exactitate infractiunile de care cei doi
sunt acuzati. Surse judiciare vorbesc insa despre
posibilitatea ca procurorii DNA sa fie acuzati amenintare,
santaj, represiune nedreapta, cercetare abuziva, fal-
sificare de probe, abuz in serviciu, ceea ce inseamna
ca daca Lucica Onea si Mircea Negulescu ar fi trimisi
in judecata pentru asemenea fapte ar risca, cu tot cu
sporuri, pedepse chiar si de 25 de ani de inchisoare.
Conform acelorasi surse, Lucian Onea ar urma sa fie
audiat la PICCJ marti, 22 mai 2018, iar Mircea Neg-
ulescu vineri, 25 mai 2018.
Anchete cu pistolul pe masa, tortura in arest
Pe de alta parte, in spatiul public au aparut deja in-
formatii din dosarul in care PICCJ i-ar fi pus sub
urmarire penala pe Onea si Negulescu. Iar informatiile
sunt cu adevarat halucinante. Potrivit Antena 3, la
DNA Ploiesti anchetele se desfasurau cu pistolul pe
masa, astfel incat martorii si denuntatorii sa fie
intimidati si in final sa accepte sa dea declaratiile
dorite de procurorii lui Kovesi. Mai mult, ar fi existat
un caz in care unui afacerist din Ploiesti, audiat la
“unitatea haules” a lui Onea si Negulescu, i s-ar fi
pus pistolul la tampla.
De asemenea, alte aspecte din dosarul de la PICCJ
ar privi teroarea la care erau supusi inculpatii dusi in
arestul Politiei Campina. Conform Antena 3, cei care
nu doreau sa colaboreze cu DNA ar fi fost obligati sa
doarma pe saltele ude, sa stea in picioare fara sa se
sprijine de pereti si nu aveau voie sa mearga la baie.
Cu alte cuvinte, practici cu adevarat staliniste.

NE BIS IN IDEM
Acuzatii extrem de grave
dupa o condamnare ra-
sunatoare. Fostul edil al
municipiului Constanta,
Radu Mazare, care a
fost condamnat in 16
mai 2018 de Tribunalul
Constanta la 6 ani si 6
luni de inchisoare, in
dosarul in care a fost
trimis in judecata de

DNA pentru pretinse infractiuni de coruptie, care
aveau la baza vanzarea unor terenuri din Mamaia si
a terenului aferent Cazino Mamaia la preturi sube-
valuate, denunta abuzul care ar fi fost comis in cazul
sau. Radu Mazare acuza ca Tribunalul Constanta l-a
condamnat la o pedeapsa de 6 ani si 6 luni inchisoare
pentru aceeasi fapta pentru care, in trecut, Curtea de
Apel Bucuresti l-a achitat.
Judecat pentru aceeasi fapta in doua dosare diferite:
intr-unu achitat si in altul condamnat
Intr-un comunicat transmis presei, in 16 mai 2018,
fostul edil al municipiului Constanta, Radu Mazare,
isi exprima indignarea fata de decizia DNA de a-i
face doua dosare "cu aceleasi subiect", dar si fata de
situatia de a fi judecat de doua ori aceleasi fapte,
primind solutii diametral opuse. In speta, Curtea de
Apel Bucuresti (in cauza nr. 6536/2/2008) l-a achitat,
in iulie 2017, pentru o infractiune pentru care, in mai
2018, Tribunalul Constanta (in cauza nr. 2310/118/2015)
l-a condamnat la ani grei de inchisoare.
Practic, Radu Mazare a fost judecat de doua ori
pentru aceeasi fapta. Si pe deasupra, intr-un dosar a
fost achitat, iar in altul condamnat.
Or, principiile de drept internationale, dar si Codul de
procedura penala prevede clar ca nicio persoana nu
poate fi urmarita penal sau judecata de doua ori
pentru aceeasi fapta. Acest lucru este prevazut la ar-
ticolul 6 din Noul Cod de procedura penala – "Ne bis
in indem" – care prevede ca "nicio persoana nu
poate fi urmarita sau judecata pentru savarsirea unei
infractiuni atunci cand fata de acea persoana s-a
pronuntat anterior o hotarare penala definitiva cu
privire la aceeasi fapta, chiar si sub alta incadrare ju-
ridica." Si nu doar atat. Acelasi principiu a fost retinut
si intr-o Hotarare din februarie 2003 a Curtii de
Justitie a Uniunii Europene unde s-a subliniat ca "ne
bis in idem nu este o simpla regula procedurala, ci
un drept fundamental al cetatenilor”.
Acest lucru a fost atent analizat chiar de judecatorul
Mihail Udroiu intr-un articol publicat pe site-ul Legalis.ro,
cu titlul "Ne bis in indem – Art. 6 NCPP":
"Importanta deosebita a lui ne bis in idem, ce a
justificat consacrarea sa la rang de principiu al
procesului penal, rezulta si din opinia Avocatului
General Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer exprimata în
cauzele reunite Gözütok si Brügge, potrivit careia
„ne bis in idem nu este o simpla regula procedurala,
ci un drept fundamental al cetatenilor” (CJUE, Gözütok
si Brügge, cauzele reunite C-187/01 si C- 385/01,
hotararea din 11 februarie 2003, parag. 25-48). (...)
NCPP nu se limiteaza la a reglementa numai dreptul
de a nu fi condamnat de doua ori pentru aceeasi
fapta, ci se refera si la dreptul de a nu fi urmarit penal
sau judecat de doua ori pentru aceeasi fapta. Asadar,
art. 6 NCPP contine trei garantii distincte si prevede
ca nicio persoana nu va fi (i) urmarita penal, (ii)
judecata, (iii) pedepsita pentru aceeasi infractiune
(CEDO, Nikitin c. Rusiei, hotararea din 20 iulie 2004,
parag. 36; CtEDO, Sergey Zolotukhin c. Rusiei, ho-
tararea din 7 iunie 2007, parag. 34).

In acest fel, art. 6 NCPP reprezinta, în realitate, una
dintre garantiile prin care se asigura realizarea deplina
atat a dreptului la un proces echitabil prevazut de art.
6 CEDO, prin apararea securitatii juridice si a încrederii
în realizarea actului de justitie, cat si a principiului le-
galitatii prin garantarea autoritatii hotararii penale de-
finitive."

ATAC LA PROCUROR
Elena Iordache din PICCJ, procuroarea care a inceput
urmarirea penala impotriva paraditorilor Lucian Onea
si Mircea Negulescu, este supusa unor presiuni in-
fernale. De vineri a fost vazuta plangand intr-o stare
emotionala deplorabila. Lumeajustitiei.ro cere CSM
sa intervina de urgenta si sa apere independenta
procuroarei Iordache, care a lovit in moalele capului
mafia DNA. Deputata Andreea Cosma cere interventia
ministrului Justitiei

Surse judiciare demne de toata increderea afirma ca
impotriva procuroarei Elena Iordache de la Sectia de
urmarire penala din PICCJ, care a inceput urmarirea
penala impotriva procurorilor de la "unitatea de elita"
DNA Ploiesti Lucian Onea (foto) si Mircea Negulescu,
ar fi fost supusa unor amenintari deosebit de dure.
Nu cunoastem natura amenintarilor, dar sursele ne-
au informat ca Elena Iordache parea "terminata" si
de vineri a fost vazuta plangand in dese randuri.
Este foarte posibil ca procuroarea Iordache – anchetator
cu state vechi in Parchetul General – sa fi fost supusa
unor amenintari, si chiar santaj, ca i se va pregati
ceva daca va continua ancheta impotriva uneltelor
de la DNA Ploiesti. Nu este exclus ca amenintarile sa
fi venit pe o filiera de la varful parchetului sau dinspre
servicii, ori amandoua.
Intrucat este evident pentru orice observator de buna
credinta ca procurorii Lucian Onea si Mircea Negulescu
sunt niste indivizi care nu au ce cauta in magistratura
si care au folosit metode de ancheta interzise de
lege, precum si un limbaj specific interlopilor, au fost
bagati in dosare deosebit de grele de binomul DNA-
SRI si ca acestora li s-a asigurat "un spate" institutional,
redactia Lumeajustitiei.ro solicita Consiliului Superior
al Magistraturii si Inspectiei Judiciare sa intervina de
urgenta si sa apere independenta procuroarei Elena
Iordache.
Nu stim in ce masura informatiile sunt reale, insa
starea procuroarei Elena Iordache este binecunoscuta
in anturajul ei si a survenit imediat dupa ce a dispus
inceperea urmaririi penale impotriva celor doi procurori
al caror comportament de interlopi a ingrozit Roma-
nia.
Cunoastem insa ca procuroarea Elena Iordache este
o persoana foarte curajoasa, dedicata profesiei si cu
frica de Dumnezeu care este foarte greu de "indoit"
si care, in trecut, a facut fata presiunilor multor sefi
din Parchetul General.
Din informatiile pe care le avem, dosarul in care a
fost pus sub urmarire penala procurorul Lucian Onea
si care este instrumentat de procuroarea Elena
Iordache a fost deschis in 2017.
Exista insa si un al doilea dosar care ii priveste pe
Onea si Negulescu, unul mult mai stufos, care ar fi
instrumentat de Doina Grosu, ex-procuror DIICOT,
iar despre acest dosar exista informatii potrivit carora
ar contine zeci de posibile infractiuni comise de cei
doi paraditori de la DNA Ploiesti, care coincid cu
unele infractiuni existente in dosarul aflat la procuroarea
Elena Iordache.
Cel mai probabil, cele doua dosare vor fi reunite
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Laserul de la Măgurele, 
cel mai puternic din lume, 

a fost pus în funcțiune

Laserul de la Măgurele, cel mai puternic din lume, a fost pus în
funcţiune, sambata. Aparatul va ajuta la descoperirea unor
izotopi radioactivi care pot trata cancerul, la identificarea
conţinutului butoaielor cu deşeuri radioactive, fără a fi desfăcute,
dar şi la testarea materialelor care se folosesc în misiunile
spaţiale.
Pentru început, fasciculul laser va avea o putere mai mică.
Până se va ajunge la parametri maximi, de 10PW, va mai
dura”, spune directorul proiectului, profesorul Nicolae Zamfir. 
Extreme-Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP) este
cel mai important centru de cercetare ştiinţifică din România.
Laserul va ajuta la descoperirea unor izotopi radioactivi care
pot trata cancerul, de exemplu, sau va putea ajuta la identificarea
completă a conţinutului butoaielor cu deşeuri radioactive, fără a
fi desfăcute, un lucru extrem de dificil în prezent.
Investiţia de la Măgurele se ridică la 300 de milioane de euro.
Implementarea proiectului a început în ianuarie 2013, iar bugetul
nu a fost depăşit, afirmă managerul proiectului.
Laserul de la Măgurele este considerat cel mai puternic din
lume, cu cele mai performante echipamente şi cel mai strălucitor
fascicul Gamma.
140 de persoane lucrează în total la acest proiect, din care 120
sunt cercetători români şi străini din întreaga lume, care au
venit să lucreze la cel mai mare proiect ştiinţific în care este
implicată România.
Autorităţile spun că proiectul va repune România pe harta
globală a cercetării.
Investiţia este destinată cercetărilor fundamentale. Laserul va
folosi şi la testarea materialelor care se folosesc în misiunile
spaţiale, care sunt trimise în perioade îndelungate de timp.

Frauda alimentară în România.
Unele dintre cele mai comune alimente

sunt şi cele mai uşor de contrafăcut
Uleiul de măsline, mierea sau peştele sunt unele dintre cele
mai întâlnite alimente contrafăcute, acest fenomen trebuind să
fie îngrijorător atât pentru producători, cât şi pentru guvern sau
consumatori, a spus, într-o conferinţă pe tema cerificărilor ali-
mentare, Milan Dopuda, Bureau Veritas.
„Frauda alimentară reprezintă înlocuirea deliberată şi intenţionată,
inexactitatea, falsificarea sau contrafacerea produselor alimentare,
a materiilor prime, a ingredientelor sau a ambalajelor plasate
pe piaţă pentru câştiguri economice. Include toate tipurile de
fraude alimentare. De exemplu, diluarea unui produs alimentar,
adăugarea unei substanţe mai ieftine la un produs alimentar
procesat scump”, a precizat Milan Dopuda, Adriatic Balkan
District Deputy food project manager, Bureau Veritas.
Oficialul a precizat că problema fraudei alimentare trebuie să
reprezinte un semnal de alarmă atât pentru producători cât şi
pentru guvern şi consumator.
„Frauda alimentară trebuie să fie un motiv de îngrijorare atât
pentru producători cât şi pentru guvern si consumatori. Persoanele
care fac astfel de fraude nu fac rău doar pieţei, ci şi consumatorului,
deoarece, acesta va căpăta un gust greşit al alimentelor”, a
precizat Milan Dopuda.
Analistul menţionează că cele mai frecvente cazuri de fraudă
alimentară se regăsesc în:
- uleiul de măsline care este un produs foarte uşor de alterat prin

adăugarea unui alt tip de ulei şi aditivi alimentari;
- lapte - formula laptelui care conţine melamină sau

contaminanţi, peştii sau fructele de mare unde cea mai mare
parte a încălcării implică identificarea greşită a speciilor;

- mere şi sucul de portocale intră în categoria produselor uşor
de fraudat. În acest caz s-a constatat că sucurile de fructe al-
terate pot conţine ingrediente artificiale, cum ar fi sulfatul de
potasiu, glutamatul monosodic sau zahărul de porumb, iar o
altă modalitate de a modifica calitatea sucurilor este aceea
că sucurile 100% naturale pot fi amestecate cu umpluturi ief-
tine pentru a reduce preţurile;

- mierea reprezintă un aliment extrem de uşor de alterat prin
amestec cu sirop de porumb, sirop de zahăr, sirop de glucoză
şi alte ingrediente care nu conţin miere;

- vinuri - diferite amestecuri de struguri sau alte substanţe chim-
ice pot fi adăugate vinului de calitate inferioară pentru a-i oferi
aspectul unui produs de calitate superioară;

- carnea, poate conţine adaos de apă sau de colorat pentru a
face ca un produs inferior să pară a fi un produs de calitate
superioară;

România se clasează pe locul 4 la numărul de certificări IFS
(International Food Standard) în Europa Centrală şi de Sud-
Est, cu aproximativ 213 certificări, acest număr reprezentând
însă jumătate din potenţialul ţării, a precizat Ionuţ Nache,
directorul INAQ Consulting, reprezentant IFS România.
„Suntem pe un trend bun, ne clasăm pe locul 4 în Europa
Centrală şi de Sud-Est, avem o creştere în jur de 7%, ceea ce
este bine, însă perspectiva şi potenţialul bineînţeles că sunt cel
puţin la jumătatea Poloniei, care a ajuns deja la 800 de certificate.
Noi avem undeva la 213 certificări, iar potenţialul României
este în mod clar mai mare, 500 de certificate am putea să
atingem uşor”, a menţionat Ionuţ Nache, la o conferinţă pe
tema certificărilor alimentare.
Oficialul a mai precizat că ţări precum Ungaria sau Cehia au un
număr dublu de certificări IFS, comparativ cu România.
„Ungaria sau Cehia sunt undeva la dublul numărului de certificate
din România şi sunt ţări cu un număr de populaţie şi suprafaţă
jumătate cât România, deci trendul este bun”, a subliniat Ionuţ
Nache.
„Ce înseamnă o certificare de produs pentru consumator, ce
inseamnă ca şi o garanţie dată de o terţă parte specializată?
Este tocmai această încredere că ceea ce se consumă respectă
întru totul legislaţia ţării respective, respectă partea de calitate
şi de siguranţă a alimentului şi - mult mai important - respectă
cerinţele clientului. Drept pentru care produsele certificate IFS
sunt nişte produse validate, în conformitate cu reţetele respective,
cu legislaţia naţională şi legat de ingredient şi materii prime se
respectă întru totul reţeta şi standardul de produs”, a precizat
oficialul.

(Mediafax)

Angajații care lucrează
mai mult de 6 ore, au 

60 de minute pauză la cantină
Veste extraordinara pentru angajatii romanii, cei care vor munci
peste sase ore in program, vor primi 60 de minute pauza pentru
a servi masa la cantina, relateaza jurnalmm.ro.
Acest proiect de lege a fost depus de catre Senat, initiativa
deputatului PSD, Andrei Valentin Sava.
„În cazurile în care durata zilnică a timpului de muncă este mai
mare de 6 ore, salariaţii au dreptul la o pauză de masă, cu o
durată de cel puţin 60 de minute, după minim 4 ore consecutive
de muncă şi maxim 6 ore, precum şi la alte pauze de recreere
a căror durată şi frecvenţă sunt stabilite prin contractul colectiv
de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern”, prevede
proiectul de lege pentru modificarea Codului Muncii, depus de
deputatul PSD Andrei Valentin Sava.
Iniţiatorul proiectului de lege susţine în expunerea de motive că
„după 6 ore de muncă, randamentul fiecărui angajat scade, iar
aportul alimentar este vital pentru revigorarea organismului”.

„Pauza de masă este un element cheie în acest context.
Pauzele au rolul de a deconecta angajatul de stres şi pot
contribui la o stare mai bună a angajatului şi un randament mai
mare”, susţine Sava, potrivit sursei citate.
“Deputatul PSD propune şi modificarea Codului Muncii pentru
ca orice companie cu peste 100 de angajaţi, companiile de
producţie, precum şi cele care presupun lucrul în medii solvente
şi toxice, indiferent de numărului de angajaţi, să fie obligate să
pună la dispoziţia angajaţilor săi, cantine, săli de mese sau
chicinete pentru servirea mesei în timpul pauzei de masă, în
condiţii de igienă şi sănătate”, potrivit unui alt proiect de lege
depus la Senat.
Sava afirmă că „angajaţii sar în mod frecvent peste pauza de
masă, iar lipsa unui loc adecvat unde să îşi poată depozita şi
pregăti pentru servire mâncarea sau de unde să îşi achiziţioneze
o masă caldă este unul dintre motive”.

romaniinostri.ro

34% din angajatori declară că
le este dificil să găsească
un angajat cu studii medii

Peste o treime (34%) dintre angajatori spun că le este dificil să
găsească un angajat cu studii medii, în timp ce 44% dintre
angajaţii ”gulere albastre” (blue collar – n.r.) susţin că au
dificultăţi în a găsi un loc de muncă, potrivit unui studiu efectuat
de Reveal Marketing Research şi OLX şi publicat luni.
”Discrepanţa procentuală dintre perceptia angajaţilor şi cea a
angajatorilor ridică semne de întrebare cu privire la disponibilitatea
locurilor de muncă, arătând faptul că procesul de schimbare al
jobului poate părea dificil pentru angajaţi”, se arată în comuni-
cat.
OLX înregistrează peste 45.000 de anunţuri de angajare, iar
80% dintre angajatorii care pun anunţuri îşi finalizează procesul
de căutare într-o lună, potrivit companiei. Pe regiuni, în ceea ce
priveşte numărul postărilor, în Bucureşti sunt peste 9.000 de
locuri de muncă, în Cluj se înregistrează un număr de peste
3.000 de joburi iar în Iaşi cifrele arată că sunt peste 2.200.
“Rolul online-ului este foarte important în acest proces. Odată,
reprezintă locul unde angajaţii pot avea acces la o listă importantă
de locuri de muncă. Doar pe OLX, aceştia pot găsi până la
45.000 de anunţuri de angajare. Dar şi locul unde angajatorii
pot face cunoscute acele locuri de muncă disponibile, special
create pentru candidaţi. În felul acesta putem să ajungem la
percepţia pe care o au atât angajatorii, cât şi angajaţii. Astfel,
ne dorim să aducem în faţă aceste informaţii, pentru a fi mai
uşor procesul de angajare şi pentru a face cunoscute nevoile
angajaţilor”, a declarant directorul general al OLX Group
România, Cristina Gheorghiţoiu.
Cele mai căutate categorii din Cluj sunt cele din categoriile
bone-menajere, munca sezonieră, pază şi protecţie, servicii
auto şi curierat. În Iaşi, cele mai accesate joburi fac parte din
categoriile bone-menajere, ingineri - constructori, lucrători com-
erciali, lucrători depozit, pază şi protecţie şi servicii auto şi
curierat, potrivit studiului.
”Acest lucru se datorează “invaziei” de tineri profesionişti care
îşi dedică mare parte din timp creşterii lor profesionale şi au
nevoie de ajutor pe parte de gestionare a gospodăriei şi a
responsabilităţilor legate de copii”, se arată în comunicat.
Angajaţii acordă o importanţă ridicată pentru beneficii, precum
abonament medical la clinici private sau asigurare medicală
privată.
”În timp ce aproape 5 din 10 angajaţi declară că s-ar simţi
motivaţi la locul de muncă dacă ar primi un astfel de beneficiu,
angajatorii mizează în continuare pe tichetele cadou şi tichetele
de masă pentru completarea pachetului salarial”, se arată în
comunicat.
Cea mai importanta calitate a unui angajat ideal, indicată de
către 7 din 10 angajaţi gulere albastre şi 6 din 10 angajatori,
este competenţa. Astfel, managementul defectuos al sistemului
de învăţământ arată lipsa de încredere unilaterală în calitatea şi
utilitatea educaţiei în evaluarea unui angajat, astfel că, sub 6%
din intervievaţi consideră că nivelul studiilor vorbeşte despre
calitatea umană, potrivit studiului.
Cea mai mare discrepanţă în ceea ce priveşte aşteptările în
relaţia angajat-angajator reiese din listarea calităţilor angajatului
ideal, potrivit studiului.
”Pentru că avem, pe de-o parte, un guler albastru dornic să-şi
demonstreze capabilităţile într-un mediu în care să aibă
posibilitatea de a evolua profesional şi, de partea celalaltă,
avem un angajator cu valori şi scale de evaluare a performanţei
ce vin în totală contradicţie cu aşteptările angajaţilor. Pentru că
nu, un angajator nu îşi doreşte un angajat cu idei proprii, ci
primează obedienţa şi “treaba făcută la timp”. Doar unul din 10
angajatori aşteaptă ca angajatul să vină cu idei, angajatorii nu
aşteaptă ca angajaţii să-şi asume responsabilitatea pentru
propriile acţiuni, ceea ce este însă important, angajatul ar trebui
sa fie loial companiei din care face parte”, se arată în comuni-
cat

news.ro
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Noaptea Muzeelor 2018. 
Cimitirul Bellu, unul dintre

cele mai căutate locuri
Într-o ţară în care statisticile privind consumul cultural
sunt mai degrabă sumbre, singurul eveniment anual
care arată de fiecare dată că romanii sunt interesaţi
de cultură a scos şi în noaptea de sâmbătă spre
duminică sute de mii de oameni din case!

Noaptea muzeelor a animat cele mai importante instituţii
de acest tip din România, dar şi clădiri vechi, şcoli sau
hub-uri culturale. Cel mai mare succes l-au avut spaţiile
care s-au folosit de tehnologie pentru a promova arta.
Ca în fiecare an, unul dintre cele mai căutate locuri
din Capitală la Noaptea Muzeelor a fost Cimitirul
Bellu. Vizitatorii au avut parte de concerte, tururi
printre mormintelele istorice, dar şi de jocuri, folosind
aplicaţii pe telefon.
Grup de vizitatori: “Aici începe misiunea, cauta ver-

surile lui Mihai, apoi mergi pe alee înainte până la
cartierul 9, al poeţilor şi scriitorilor.” 

Reporter: “Căutam versurile lui Mihai?” 
Grup: “Sigur că da!”
Reporter: “Am ajuns la Mihai Eminescu şi dacă citim

versurile în aplicaţie, răspunsul este corect şi
primim o poveste: misiunea ta a început cu Mihai
Eminescu, primul erou al ligii.”

La Muzeul Antipa s-a format din nou deja celebra
coadă. Peste 10.000 de oameni au mers să vadă
gratuit exponatele muzeului, unii venind chiar din
alte oraşe, special pentru acest eveniment.
Turist: “Am în plan să văd toate muzeele dacă am
timp.” 
Reporter: “De unde veniţi?” 
Turist: “Din Constantă.”
Teatrul Odeon a ieşit din tipare şi a organizat o
expoziţie de artă contemporană, realizată cu ajutorul
tehnologiei. Iar evenimentul s-a bucurat de mare
succes printre tineri.
Raluca: “E o expoziţie evniment în care am lucrat şi

în realitate virtuală, o experienţă excepţională în
care am vrut să-mi construiesc o lume imaginară
exactă să cum am vrut eu.”

În ţară, în schimb, oamenii au stat la cozi ca să vadă
clasicele muzee. La Iaşi, Palatul Culturii rămâne
vedeta oraşului.
Copil: “Merită toată coada asta ca să intru acolo. Dacă

tot am ajuns acum, păi hai să ne bucurăm şi noi că
suntem oameni şi să trăim”.

Cei mici nu au înţeles, însă, mare lucru din istoria
palatului. Mai mult, au păşit cu teamă pe pardoseala
de sticlă, sub care se află nişte beciuri vechi de
peste 200 de ani.
Copil: ” Mi-e frică pentru că cred că pot să cad acolo.

Văd nişte găuri.”
La Braşov, scenetele cu personaje costumate au fost
atracţie serii la Muzeul de Istorie
În viitoarea Capitala Culturală Europeană, Timişoara,
au fost organizate demonstraţii cu foc şi concertele
cu muzica veche, în curtea Bastionului Theresia.NIar
la Alba, oraşul marii uniri, oamenii au mers să vadă
muzeul naţional al Unirii.
Noaptea Muzeelor este un eveniment internaţional,
iniţiat de Franţa, iar în 2018 s-a aflat la a 13-a ediţie.

Hărțuirea morală la locul de
muncă ar putea fi sancționată

cu amendă, dar și cu pedeapsa
cu închisoarea

Senatul va da în curând votul final pentru un proiect
de lege care urmărește combaterea hărțuirii morale
la locul de muncă.
Dacă proiectul va fi votat, hărțuitorii vor fi sancționați
disciplinar, contravențional și chiar penal. În plus, an-
gajatorul va fi obligat să plătească daune și cheltuieli
pentru consiliere psihologică, atunci când abuzul este
dovedit în instanță.
Conform proiectul de lege inițiat de doi parlamentari
USR și de un deputat independent, hărțuirea morală
la locul de muncă înseamnă „orice comportament
exercitat cu privire la un salariat, de către un alt
angajat care este superiorul său ierarhic, de către un
subaltern și/sau de către un salariat comparabil din
punct de vedere ierarhic, care să aibă drept scop
sau efect o deteriorare a condițiilor de muncă prin
lezarea drepturilor sau demnității salariatului, prin
afectarea sănătății sale fizice sau mentale sau prin
compromiterea viitorului profesional al acestuia, com-
portament manifestat în oricare din următoarele forme:
– conduită ostilă sau nedorită;
– comentarii verbale;
– acțiuni sau gesturi.
Stresul și epuizarea fizică ar urma să intre sub
incidența hărțuirii morale la locul de muncă.
Dacă inițiativa legislativă va fi votată, în Ordonanța
de Guvern 137/2000 privind prevenirea și sancționarea
tuturor formelor de discriminare se introduce un
alineat potrivit căruia „toți salariații care săvârșesc
acte sau fapte de hărțuire morală la locul de muncă
răspund disciplinar, în condițiile legii și ale regulamentului
intern al angajatorului. Răspunderea disciplinară nu
înlătură însă răspunderea contravențională sau penală
a salariatului pentru faptele respective”.
Astfel, din punct de vedere contravențional, hărțuirea
morală la locul de muncă prin lezarea drepturilor sau
demnității acestuia se pedepsește cu amendă de la
10.000 lei la 15.000 lei.
Pe de altă parte, fapta în urma căreia este afectată
sănătatea fizică sau mentală a salariatului victimă
sau a viitorului profesional al respectivei persoane
constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare
de la 6 luni la un an sau cu amendă.
Propunerea legislativă a primit recent aviz favorabil
din partea Comisiei pentru drepturile omului, dar și a
Comisiei pentru egalitatea de șanse.
Guvernul și Comisia pentru muncă, familie și protecție
socială din Senat au transmis un aviz negativ.

Pe teritoriul țării se desfășoară
o intensă propagandă

revizionistă
Pentru cei care se așteptau ca 2018 să fie un an al sărbătorii
naționale a Marii Uniri, Anul Centenarului este, cu siguranță, o
dezamăgire. Autoritățile s-au întrecut în scandaluri și bătălii
politice, lăsând interesul național pe plan secund.
Acest lucru a fost remarcat, cu amărăciune, și de istoricul Ioan
Scurtu. Acesta afirmă că la nivel central se aruncă vorbe,
declarații, dar fără nicio susținere.

„Activități dedicate Marii Uniri se desfășoară în școli, universități,
societăți, asociații etc. Academia Oamenilor de Știință din
România are un întreg program dedicat Marii Uniri. Problema
esențială este că la nivel central, la nivel de Președinție, la nivel
de Guvern, la nivel de Parlament nu se face nimic. Doar niște
vorbe, niște declarații, dar fără o susținere materială.
S-a creat în timpul Guvernului Ponta un comitet care avea în
frunte pe primul ministru și mai mulți miniștri. (…) A venit
Guvernul Cioloș, care a lansat sloganul „România 100”, de
care a uitat, apoi Guvernul Grindeanu a înființat alt comitet. A
venit Guvernul Tudose, care a creat și el un comitet. Guvernul
Dăncilă a constituit și el un comitet. În asemenea comitete nu
figurează istorici.
Opinia mea clară este că de la nivel central nu se dorește
marcarea așa cum se cuvine a Centenarului. Și am găsit o
explicație: de vreme ce președintele UDMR a zis că nu are ce
sărbători la 1 decembrie, partidul aflat la guvernare, având
nevoie de voturile UDMR, a considerat că nici el nu are ce
sărbători la 1 decembrie. Sigur, în preajma evenimentului, o să
se organizeze o ședință a Parlamentului, o să-și dea decorații
reciproc, medalii, poate vor avea loc niște serbări câmpenești
sau mai știu eu de care, dar este clar că nu va rămâne nimic
semnificativ realizat de actualii guvernanți la Centenarul Marii
Uniri.
Acesta mai spus că după 1989, nu s-a înregistrat nicio acțiune
semnificativă de politică externă a României.
„Iertat să-mi fie, și sper să nu fiu interpretat politic, dar nu am
găsit, ca istoric, nici o inițiativă cu adevărat semnificativă de
politică externă a României de după 1989. Sigur, se spune că
am aderat la NATO și am intrat în Uniunea Europeană, dar
aceasta nu era o politică românească, ci una globală, prin care
statele care au făcut parte din Tratatul de la Varșovia au aderat
la NATO, iar cele care erau membre în CAER – Consiliul de
Ajutor Economic Reciproc – au intrat în Uniunea Europeană.
Acesta a fost o caracteristică a politicii europene și mondiale la
care s-a asociat și România”, a adăugat academicianul.
Pe lângă politicienii români, istoricul Ioan Scurtu arată cu degetul
spre Ungaria și Rusia, acolo unde la nivel academic încă nu s-
a acceptat unirea Basarabiei, respectiv a Transilvaniei, cu
România.
„Pe de altă parte, istoricii din Rusia și Ungaria nu acceptă ideea
Unirii Basarabiei și respectiv a Transilvaniei. Constat că poziția
lor este promovată și pe teritoriul României. În ultimii ani am
mers în Harghita și Covasna și am constatat că la chioșcurile
amplasate pe trotuar se vând tricouri cu „Nu! Nu! Niciodată!”,
lozinca prin care s-a negat tratatul de la Trianon, sau cu „4 iunie
1920 – doliu național”. Se distribuie hărți în care Transilvania
este inclusă în Ungaria. Pe teritoriul României! Am văzut vase
pe care era scris „Ungaria Mare, nu Trianon!”. Deși, conform
Constituției, România este stat național-unitar, pe teritoriul țării
noastre se desfășoară o intensă propagandă revizionistă. Iar
oficialitățile române nu intervin în nici un fel.
Desigur, nu este de așteptat ca istoricii din statele respective
să-și schimbe poziția. Din câte știu, în Ungaria există un Comitet
Trianon, care este finanțat serios, în timp ce la noi s-au tot
înființat comisii Centenar, care n-au primit buget și care nu pot
să facă nimic. De altfel, în aceste comisii nu figurează nici un
istoric. Sunt tot felul de inși care au diverse preocupări și relații
urmărind să aibă un atu în cariera lor politică”, a explicat Ioan
Scurtu.

activenews.ro
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Legende “paralele”, 
dar cu mult adevăr în ele

Dr. Napoleon Săvescu

Partea I

Spațiul carpato-dunărean a fost leagănul civilizației,
care va da lumii cea mai bogată și variată soci-

etate de zei și concepție religioasă, preluată aproape
de toate religiile lumii. Un excelent observator al
acelor timpuri a fost Nicolae Miulescu, care in “In
Dacia - Tara Zeilor”, descrie o lume mitologică,
necunoscută nouă. 
In cea mai veche poveste a genezei lumii, cea vedică,
gasita de mine in “The secret doctrine” H.P. Blavatsky
se spune: “Când zeului suprem i-a plăcut Pământul,
el a dat naștere prin a sa respirație la șapte zei ai
genezei lumii. Conducătorul acestui grup a fost Dak-
sha. Acesta, după ce s-a uitat peste tot pământul, a
găsit cel mai frumos loc pe care-l va popula în timpul
nopții cu primii 10.000 de fii ai săi, fiii lui iubiți, fiii lui
aleși, aleșii lumii, Dacii .
In timpul zilei, el împreună cu ceilalți zei au creat an-
imalele, păsările etc. Dar El, Daksha, va realiza
că a uitat să - și înmulțească fiii, așa că va crea
Femeia. După multe încercări, el va găsi felul
cum să -i înmulțească. 
El, Daksha, este considerat ca marele zeu al
genezei lumii, dar și zeu al sexului. “
Fiii lui, dacii, vor trăi pentru un timp în Tara
Zeilor - Dacia, dar o parte din ei o vor părăsi,
pentru a popula lumea. Ei nu o vor uita și se
vor întoarce din când în 
când pe drumul zeilor, drumul BYK-ului (vezi
râul Bîc-ului - Chișinău și „drumul Bîcului, Bîcu-
lui haiducului” - Dimitrie Cantemir), descris de
Upanishada Kanshitaki - în pelerinaj în Tara Dak-

shia, Tara zeilor. 

Ce ne-a rămas de la ei, veți întreba?
Ne-au rămas localități, munți, văi și ape cu numele
vechilor zei vedici: 
1. OM - expresie monosilabică, exprimând suprema

invocare a zeului suprem. In nici un templu vedic
nu se începe slujba înainte de a se pronunța
această silabă „OM”. La noi acasă, în Dacia, noi ne
chemăm Oameni, avem chiar și un munte „OM-ul”.
Aparent muntele păstrează numele OM potrivit
credinței vedice, care afirma că acolo s-ar fi găsit
marele sanctuar vedic. 

2. NAGAS – reprezintă spiritele rele, un fel de semi-
zei, dragoni. Rămâne păstrat în Nehoi, Negesina
etc. Descrierea acestor dragoni se potrivește cu
șarpele-dragon descoperit la Tomis. 

3. KUCEA-CUCEA - zeități lunare; vezi sate, nume și
localități: Cucea, Cuceu, Cucerdea etc. 

4. ARKA - numele zeului Soarelui la începuturile re-
ligiei vedice (mai târziu înlocuit de Mitra, apoi de
Surya). 

5. MITRA - zeul Soarelui este unul dintre cei mai
vedici zei. A fost preluat de creștini. Sf. Demetrie
cât și Mitro sunt patronii lunii Septembrie. Lângă
Oltenița, la Mitreni, au fost descoperite ruinele unui
templu „păgân” închinat zeului Soarelui. 

6. SURYA - numele zeului Soarelui în lumea vedică
de mai târziu. Păstrat în numele muntelui Surianu
din vatra dacică. Pe harta României se găsește în
mijlocul fiilor săi daci în zona Orăștiei. Surya a fost
numită mai târziu și una din fiicele zeului Solar. 

7. TAMASA - zeul întunericului, al cețurilor dese de
pe pământ; păstrat în Tamaș, lângă București,
Tamași-dava, Tamașifava, Tamașfalău (lângă
Brașov). 

8. TAMASNA - numele celui de al patrulea Manu, unul
dintre „domni”; vezi localitatea

Tamașa, Tamasața
(lângă Făgăraș). 

9. MOCSA - impărăția lui Mo, principiul dezintegrării;
păstrat în numele comunei Mocșa. Zal-mocșa Zal-
moxis - să fie derivat tot din acesta? 

10. GURU - nume dat maeștrilor, profesorilor,
învățătorilor care fac cunoscute scrierile vedice;
vezi comuna Guruieni, Gurustan sau „gurueții”, pi-
ramidele de pământ de la Sona, Făgăraș; vezi și
Sona împăratul, tatăl SITREI (SITROAIEI) cu care
s-a căsătorit ramanul RAMA. 

11. DHRAMA - zeu al justiției și al principiului dreptății;
vezi localitățile Dărmănești, Darmanesti etc. 

12. CAMA - zeul iubirii; vezi Comănești, Comar, Co-
mana, Comarzana etc. 

13. BHARATA (Bhara-ta) este numele eroului carpato-
danubian care a condus masele de păstori,
cucerind valea mijlocie a Indusului. Numele aces-
tuia este păstrat ca Bărătău, cel mai înalt vârf din
munții Baraolt; avem, de asemenea, localitățile
Bara, Bărău, Bvrăști etc. 

14. BHUTA - spirit rău; vezi Buta, Butoni, Butanu. 
15. AGNI - zeul focului, și/ori al arderilor, numit și

Pavaka, Pria; vezi așezările Agni-ta, Pava, Pria. 
16. APA (Apaci) - zeița apelor binefăcătoare; vezi

localitățile Apa, Apalina, Apața. 
17. DANU - mama ploilor și a pajiștilor bogate; vezi

Danubiu, apa sfântă a vedicilor carpato-danubieni. 
18. ARA (Arya) - numele ținutului notat al poporului

„Arian” carpato-danubian. Numele zonei din jurul
masivului Rarău, de unde izvorăște râul Arara numit
Siret. 

Această moștenire a vechilor vedici, carpato-danubi-
eni, arieni, reprezintă cadrul sacru, spațiul carpatic
care și după aproape 7.000 de ani continuă să
păstreze nume misterioase pentru văi, munţi și sate,
păstrate din moși strămoși și al căror înțeles s-a pier-
dut în negura timpului. Este oare posibil ca o arie
geografică determinată, care poartă nume vedice de
zei și urmele acestor zei, să nu trezească nici un in-
teres pentru istoricii și arheologii noștri? Oare asta să
fie pentru totdeauna soarta poporului nostru:

nepăsarea, ștergerea trecutului, uitarea adevăratei
lui istorii? 
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Ion Cristoiu: ”După admiterea
noastră în UE, politica noastră

externă a intrat în zodia lui
‘Nu facem nimic pînă nu întrebăm

dacă avem voie s-o facem’.”
Deși în multe rînduri în
conflictul dintre arabi și
americani, ba chiar și în
cel dintre Palestina și
Israel, am luat partea
arabilor (sub conducerea
mea, Realitatea tv din
timpul celui de-al doilea
Război din Golf a fost
de partea arabilor, am

luat atitudine față de Diversiunea Primăvara arabă și
față de bombardarea Siriei de către Donald Trump),
în disputa privind mutarea Ambasadei noastre la
Ierusalim am fost categoric de partea inițiativei.
Că, așa cum se vede din declarațiile recente ale lui
Teodor Meleșcanu, Guvernul dă înapoi (PSD n-a
realizat pînă acum un adevăr: prezența lui Teodor
Meleșcanu în fruntea unuia dintre cele mai importante
ministere ale Guvernării înseamnă dezastrul politicii
externe a Coaliției, o bătaie de joc la adresa votului
dat de electorat în decembrie 2016?) e o altă poveste.
O poveste despre cea mai proastă guvernare PSD
din epoca postdecembristă, la finele căreia, dacă nu
se reformează, PSD riscă să se facă țăndări. Mi-am
justificat astfel poziția oarecum surprinzătoare într-
un comentariu postat pe cristoiublog.ro în 3 aprilie
2018 sub titlul România va rata ocazia de a ieși din
politica externă gen Nu îndrăznim nimic pînă nu
întrebăm dacă avem voie să îndrăznim:
„Așa cum s-a văzut dintr-un text publicat de mine an-
terior, am salutat anunțul în perspectiva transformării
sale într-o decizie răsunătoare, una prin care România
să abandoneze, după ani întregi de fată cuminte a
Europei, de țară care a făcut în politica externă tot ce
i-au spus alții să facă, atît de nenorocita prestație de
Babuinia a continentului. (…) Decizia privind mutarea
ambasadei se constituie într-o ieșire, chiar dacă
surprinzătoare, șocantă, din blestemata politică externă
sub semnul Nu facem nimic pînă nu întrebăm dacă
avem voie s-o facem.”
În mai multe rînduri am atras atenția asupra acestei
politici dezastruoase în plan extern. După venirea lui
Klaus Iohannis, dar mai ales după cedarea politicii ex -
terne de către Guvernarea PSD, în disprețul Con sti tu ți -
ei, lui Klaus Iohannis, această politică a căpătat ac cen -
te dramatice. În bătăliile lor planetare, Marile Pu teri au
nevoie de cît mai multe alte țări în spatele lor pe care
să le invoce drept argumente. E o legitate a Istoriei.
O țară precum România nu poate să rămînă deoparte
de acest Război. Problema stă însă în acești termeni.
Depinde cum e folosită această nevoie de România
de chiar România pentru a-și rezolva propriile interese.
La o adică poți fi curvă contracost sau curvă pe
gratis. Dacă situația României e să fie curvă în orice
Război între Marile Puteri, măcar să fie curvă contracost
și nu pe gratis, ca acum. Pe vremea lui Nicolae
Ceaușescu – am mai scris – orice reuniune a lagărului
socialist convocată de Moscova trezea frisoane rușilor
la întrebarea „Ce va face delegația României?”.
Prin urmare, grija numărul unu a Kremlinului era să-i
contacteze pe români pentru a le vedea poziția și
eventual pentru a negocia anumite renunțări la
mandatul inițial. 

Celelalte țări ale lagărului socialist constituiau turma
de oi a Moscovei. Aprobau tot ce zicea Moscova. De
aceea, delegațiile celorlalte țări socialiste nu erau
luate în seamă de ruși.
După admiterea noastră în UE, văzută de babuinii
de la noi drept un cadou făcut de marile puteri fetei
în casă România, politica noastră externă a intrat în
zodia lui Nu facem nimic pînă nu întrebăm dacă
avem voie s-o facem.”
După acapararea totală a politicii externe de către
Klaus Iohannis, prin neglijarea de către PSD a acestei
componente de esență a oricărui Program de gu-
vernare, principiul Să cerem voie a devenit temeiul
politicii noastre externe. Plantat de nemți în fruntea
țării și grație BND, Klaus Iohannis s-a manifestat ca
o slugă necondiționată a lui Merkel. Politica noastră
externă a dispărut sub poalele Angelei Merkel, o
dată cu capul lui Klaus Iohannis vîrît dedesubt ca
sub un patrafir. Prin urmare, România a devenit mai
mult decît oaia din turma Marilor Puteri. A devenit
oaia proastă a acestei turme.
Acest lucru s-a văzut cu putere în confruntarea dintre
America și Germania. Germania trebuie să se prezinte
în această confruntare cu arma teribilă care e armata
oilor din Uniunea Europeană, înscrise cu sau fără
știința lor într-o nouă Axă. La loc de frunte în această
turmă se situează România. Prin urmare, dosarele
de confruntare între Germania și America trebuie ne-
gociate doar de Berlin. Orice ieșire din rînd a unei
țări din noua Axă strică ploile Germaniei. De aici
toate întîmplările halucinante petrecute după inițiativa
cu mutarea Ambasadei.
Germania era pînă acum liniștită. Politica externă a
României trecuse total în mîinile lui Klaus Iohannis.
Și, deodată, prin inițiativa, fie și timidă a Guvernului
României, politica externă era revendicată și de Guvern.
Care Guvern s-a gîndit la o politică externă care să
pună capăt principiului Să cerem voie doamnei învă -
țătoare să avem voie. De aici crizele isterice ale lui
Klaus Iohannis, intervenția SIE în viața politică internă
prin rețeaua sa de ofițeri acoperiți (mai mare decît cea
a SRI), plîngerea penală a mandolinistului Ludovic
Orban, cel care pe cont propriu nu e în stare nici să
meargă la toaletă fără a întreba dacă poate merge.
Politica lui Să cerem voie s-a manifestat și în relația cu
Federația Rusă. Politica Germaniei față de Rusia e
simplă. Ea, Germania, trebuie să fie liderul unei coa liții
care să trateze cu Federația Rusă. Toate cele lalte țări
din sfera de influență a Germaniei trebuie să hămăie la
Rusia. Germania va face ceea ce o taie capul față de
Rusia. Cum România s-a așezat sub prin cipiul Să
cerem voie, România e obligată de Germania să n-
aibă nici o inițiativă în relația cu Federația Rusă. Drumul
București-Moscova trebuie să facă un ocol pe la Berlin.
Recent, Valer Dorneanu, președintele CCR, răspunzînd
unei invitații din partea CC a Fede ra ției Ruse, a participat
la o manifestare la Sankt Petersburg. Președintele
CCR a justificat astfel inițiativa: „Vizita în Rusia are loc
la invitația Curţii Constituţionale a Federaţiei Ruse cu
prilejul aniversării a 25 de ani de la înființare și a
Forumului Juridic Internațional de la Sankt Petersburg,
în condițiile în care Președintele CC rus a participat
anul trecut la aniversarea similară a CCR”.
CCR nu e o instituție politică. E o instituție de spe-
cialitate, despărțită de politic la fel ca și Patriarhia, de
exemplu. CC a Federației Ruse a participat la un
eveniment asemănător la București, la invitația CCR.
Chiar și între țări aflate în dușmănii crunte se folosesc
instituții neutre politic pentru a păstra canale de co-
municare. 

Inițiativa CCR a atras asupra lui Valer Dorneanu o
campanie de o rară violență din partea Diviziei Presă.
Digi 24, Realitatea tv, Ziare.com, unități militare ale
Serviciilor subordonate lui Klaus Iohannis, s-au năpustit
asupra lui Valer Dorneanu acuzîndu-l că a făcut jocurile
lui Vladimir Putin. Un agent de influență al SIE,
nefericitul Cristian Diaconescu, o epavă a politicii
românești cîrpită în grabă și pusă pe apele mediatice,
ataca gestul lui Valer Dorneanu pe următorul motiv,
într-o declarație pentru Ziare.com: „În cazul unor
sancţiuni economice cum sînt cele impuse de SUA şi
de Uniunea Europeană Rusiei, în urma anexării Crimeii
şi a crizei ucrainene, sancţiuni luate prin decizii succesive
atît la Washington, cît şi la Bruxelles şi care vizează
oameni de afaceri, bănci şi companii, o consecinţă
este şi îngheţarea relaţiilor diplomatice, contactele
păstrîndu-se la un nivel minim de reprezentare.”
Toate bune și frumoase. Cristian Diaconescu (e vorba
de un fost ministru de Externe al României!) justifică
astfel realitatea – că din 2013 la Moscova n-a fost
nici măcar un subsecretar de stat dintr-un minister
românesc. Realitatea este că, deși potrivit unui acord,
România poate deschide un ICR la Moscova, con-
ducerea ICR, dată de PSD tot ALDE, adică lui Teodor
Meleșcanu, refuză să facă asta de mult timp, cu
toate că are toate condițiile și deși ar fi benefic să ne
prezentăm și rușilor cultura română.
Numai că toate televiziunile planetare au difuzat la
finele săptămînii trecute secvența în care Vladimir
Putin îi oferea Angelei Merkel un buchet de flori în
pragul reședinței sale de la Soci, cu prilejul vizitei
speciale a cancelarului german acasă la Putin, aflat
în weekend.
Cum adică?
Germania își poate permite să-i facă o vizită la nivel
de cancelar lui Vladimir Putin, nici măcar o vizită
prilejuită de o manifestare internațională ținută la
Moscova, și noi, românii, n-avem voie să răspundem
invitației adresate nu premierului, nu ministrului de
Externe, ci președintelui CCR? Pentru perioada
următoare e anunțată o vizită la Moscova a președintelui
Franței. Noi sîntem gata – cum ne învață Cristian Di-
aconescu – să înghețăm relațiile diplomatice, din
cauza sancțiunilor.
Ce te faci însă nu doar cu Germania, dar și cu Franța,
țări și ele membre ale UE, ca și noi, dar care n-au nici
o ezitare să facă vizite în Rusia la cel mai înalt nivel?
Campania dusă de Divizia Presă nu m-a surprins.
Pusă de SRI și SIE în slujba temporară a lui Klaus Io-
hannis, cum s-a întîmplat și în confruntarea dintre
Traian Băsescu și USL, Divizia Presă a sărit la Valer
Dorneanu în virtutea politicii externe de sub poalele
Angelei Merkel dusă de Klaus Iohannis. În această
campanie însă a fost folosit argumentul că MAE a re-
comandat lui Valer Dorneanu să nu se ducă în Rusia.
MAE e o instituție mare.
Nici acum n-a fost făcută publică persoana care a re-
comandat asta. E Teodor Meleșcanu? E un ofițer
acoperit al SIE, MAE fiind practic o filială a lui Silviu
Predoiu, cu ministru cu tot? Pe ce temei a fost făcută
recomandarea? Sînt întrebări care n-au primit nici
acum un răspuns. Că nu li s-a răspuns nu mă miră.
Sub conducerea lui Teodor Meleșcanu, MAE e unul
dintre cele mai secretoase ministere. Nici nu știm
dacă are un purtător de cuvînt. Dar că aceste întrebări
nu și le-a pus premierul Viorica Dăncilă asta chiar
trebuie să ne mire.
Sau, mă rog, nu Viorica Dăncilă, ci Liviu Dragnea,
adevăratul premier al României.

Autor: Ion Cristoiu
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Statele Unite şi China renunţă
la războiul comercial

Washingtonul şi Beijingul au căzut de acord să abandoneze
războiul comercial şi să se abţină de la a-şi impune
reciproc noi taxe. Anunţul, prezentat duminică de presa
chineză de stat, a venit în urma unor discuţii la nivel înalt
între cele două părţi purtate în capitala SUA, după luni de
tensiuni în cursul cărora liderul Casei Albe, Donald Trump,
a catalogat adesea relaţia comercială dintre cei doi giganţi
economici drept incorectă, relevă AFP. De altfel, preşedintele
american a ameninţat în trecut că va impune taxe de
până la 150 de miliarde de dolari pentru bunurile chinezeşti,
acuzând China de furt de proprietate intelectuală, aminteşte
Reuters. De cealaltă parte, Beijingul a negat acuzaţiile şi
a ameninţat cu represalii egale, incluzând şi tarifele pentru
unele dintre cele mai mari importuri din SUA, printre care
aeronave, soia şi autovehicule.   
Acum, însă, China şi Statele Unite vor să evite o bătălie
comercială, care, în opinia analiştilor economici, ar avea
consecinţe imprevizibile. Potrivit vicepremierului de la
Beijing Liu He, care a condus delegaţia de negociatori
chinezi de la Washington, „cele două părţi au ajuns la un
consens, nu vor purta un război comercial şi vor pune
capăt creşterii taxelor una la adresa celeilalte“, a relatat
agenţia de presă chineză de stat Xinhua.   
Liu He, un apropiat al preşedintelui Chinei Xi Jinping, a
etichetat înţelegerea drept o „necesitate“, dar a adăugat
că, „în acelaşi timp“, trebuie să se înţeleagă că dezgheţarea
nu poate fi făcută într-o singură zi“ şi că „rezolvarea prob-
lemelor structurale economice şi relaţiilor comerciale dintre
cele două ţări va dura“.
Într-o declaraţie comună a părţilor prezentată anterior la
Washington se preciza că Beijingul îşi va spori „considerabil“
achiziţiile de bunuri din SUA. „Pentru a răspunde cererii
crescânde de consum din China şi necesităţii unei dezvoltări
economice de înaltă calitate, China va spori considerabil
achiziţiile de bunuri şi servicii din Statele Unite. Aceasta
va susţine creşterea şi ocuparea forţei de muncă din
SUA“, se adaugă textul difuzat de administraţia de la
Casa Albă.   
Dar cu toate că Washingtonul solicită o reducere de 200
de miliarde de dolari a deficitului american în relaţia
comercială cu gigantul asiatic, în contextul în care anul
trecut SUA au înregistrat un deficit de 375 de miliarde cu
Beijingul, nu a fost făcută nicio referire cu privire la ţinta
urmărită de Washington, remarcă Reuters.    
Vicepremierul chinez Liu He a afirmat că Beijingul şi
Washingtonul îşi vor întări cooperarea comercială în
domeniul energiei, produselor agricole, îngrijirilor medicale,
produselor de înaltă tehnologie şi finanţelor.  Urmează
acum ca Statele Unite să trimită o echipă în China pentru
a lucra „la detaliile“ unui acord, potrivit comunicatului
comun al părţilor.   
Merkel, cu ochii pe Beijing   Relaţiile comerciale cu China
nu sunt însă de interes numai pentru SUA. Cancelarul
federal german, Angela Merkel, se va afla în perioada 24-
25 mai la Beijing pentru a se întâlni cu preşedintele
chinez, Xi Jinping, şi cu premierul Li Keqiang pentru
convorbiri privind comerţul, securitatea globală, dar şi
drepturile omului.   
Totuşi, principalul subiect al discuţiilor va consta în relaţiile
comerciale dintre Germania şi China, iar Merkel va fi
însoţită de o delegaţie de oameni de afaceri. Tema este
relativ sensibilă, având în vedere că firmele germane s-
au plâns ani la rând de barierele cu care se confruntă pe
piaţa chineză, dar şi de furtul de proprietate intelectuală.
Agenţia de informaţii interne a Germaniei a afirmat anul
trecut că spionajul industrial efectuat de China, Rusia, dar
şi de alte state costă industria germană miliarde de euro
anual.   În a doua zi a vizitei sale, şefa Executivului de la
Beijing se va deplasa la Shenzen (sud), oraş care
găzduieşte mai multe mai multe companii importante de
tehnologie şi care este considerat leagănul deschiderii
economice a Chinei spre Occident.   

Comerţul dintre China şi Germania a ajuns anul trecut la
aproximativ 190 de miliarde de euro, după cum notează
dpa, iar într-o convorbire telefonică purtată în martie,
Merkel şi Xi au subliniat importanţa cooperării multilaterale
în privinţa comerţului global. Totodată, potrivit purtătorului
de cuvânt al Ministerului de Externe de la Beijing, vizita lui
Merkel va contribui la „dezvoltarea încrederii reciproce în
plan politic“.    În acelaşi timp, notează Reuters, vizita lui
Merkel în China are loc într-o perioadă de tensiuni cu
Statele Unite ca urmare a retragerii acestora din acordul
nuclear cu Iranul, negociat de şase mari puteri ale lumii,
inclusiv Germania şi China. 

Adevarul

Măsură fără precedent 
în Suedia: O broșură tipărită

în cinci milioane de exemplare
pregătește populația pentru război

Suedezii vor primi acasă prin poștă o broșură care prezintă
măsurile ce trebuie luate în caz de război sau catastrofe
naturale, în contextul tensiunilor dintre Rusia și Occident.
Unde sunt adăposturile? Ce alimente ar trebui stocate? În
ce surse de informare poți să ai încredere? Editată la
cererea guvernului în 13 limbi, broșura „În caz de criză
sau de război” va fi expediată în perioada 28 mai-3 iunie
către 4,8 milioane de locuințe din Suedia, țară care are
aproximativ 10 milioane de locuitori.
În 20 de pagini ilustrate, broșura prezintă amenințările cu
care se confruntă țara scandinavă: război, atentat, atac
cibernetic, accidente grave sau catastrofe naturale.
„Chiar dacă Suedia este mai sigură decât multe alte țări
(…), amenințările există. Este important ca toți să știe
care sunt aceste amenințări pentru a se putea pregăti”, a
explicat, luni, la Stockholm, Dan Eliasson, director general
al Agenției suedeze de securitate civilă MSB, în cadrul
prezentării broșurii.
„Un conflict militar în proximitate ar afecta importurile
noastre de mărfuri, mai ales alimentare, chiar dacă acesta
nu ar ajunge pe teritoriul nostru”, a declarat pentru AFP
Christina Andersson, responsabilă de conceperea acestei
broșuri, al cărei conținut este disponibil și online. Ultima
broșură de acest tip tipărită la inițiativa autorităților datează
din 1961, în plin Război Rece.
Rusia nu este citată în acest material, însă responsabilii
suedezi se tem de o agresiune în cazul unui conflict
deschis cu NATO, în scopul de a tăia calea maritimă a
Alianței Nord-Atlantice spre membrii săi baltici.
La începutul lunii martie, autoritățile de la Stockholm au
anunțat reintroducerea serviciului militar începând din
această vară, la șapte ani după ce se renunțase la acesta,
precum și revenirea forțelor pe insula Gotland, avanpost
expus în caz de conflict în Marea Baltică.

activenews.ro

Papa Francisc, mesaj către un
bărbat gay. Se zguduie biserica

Papa Francisc i-a transmis
câteva cuvinte, unui barbat
gay care, din perspectiva
multora, se abate de la
înbățătura Bisericii Ro-
mano Catolice.
Juan Carlos Cruz, supra -
vie țuitor al abuzurilor sex-
uale, a petrecut trei zile
cu Papa Francisc la Vati-
can în aprilie, în care a
discutat sexualitatea și
abuzul pe care la suferit

de la un preot chilian. Acesta a declarat la CNN, că printre
discuțiile pe care le-a avut la Vatican, Papa i-a spus:"Îl
cunoști pe Juan Carlos, că nu contează. Dumnezeu te-a
făcut așa. Dumnezeu te iubește așa, Papa te iubește așa
și trebuie să te iubești și să nu-ți faci griji ce spun oamenii",
susține Cruz. 
Reacția purtătorului de cuvânt al Vaticanului
Contactat de jurnaliști, purtătorul de cuvânt al Vaticanului,
Greg Burke, a declarat luni CNN: "În mod normal, nu
comentăm conversațiile private ale Papei." Potrivit publicației,
Cuvintele Papei ar însemna o deviere semnificativă de la
învățătura Bisericii Romano-Catolice, care consideră ho-
mosexualitatea "dezordonată obiectiv" și contrară legii lui
Dumnezeu.

Erdogan, Turcia ar putea
interzice produse israeliene

Preşedintele turc Recep
Tayyip Erdogan a sugerat
că Ankara ar putea interz-
ice importul unor bunuri
din Israel din cauza uciderii
de către forţele israeliene
a unor protestatari pales-
tinieni la frontiera cu Gaza,
au relatat marţi mass-me-
dia, citate de Reuters.
Preşedintele turc, care
candidează pentru un nou

mandat de preşedinte la alegerile din iunie, a găzduit
săptămâna trecută o reuniune a liderilor ţărilor musulmane,
care au condamnat evenimentele din Gaza de la 14 mai,
când peste 60 de palestinieni au fost ucişi, şi decizia SUA
de a-şi muta la Ierusalim ambasada din Israel.
Vorbind cu jurnaliştii la bordul avionului care l-a adus
duminică din Bosnia înapoi în Turcia, Erdogan a spus că
Organizaţia Cooperării Islamice (OCI), care are 57 de
membri, a recomandat impunerea unui boicot asupra pro-
duselor israeliene.
'Sper că ţările membre ale OIAC vor implementa decizia
de boicot, aşa cum prevăd recomandările. Prin urmare,
niciun produs nu ar mai trebui adus de acolo. Evident,
vom analiza situaţia în acelaşi mod', a spus Erdogan,
citat de ziarul Hurriyet.
OCI a reiterat într-o declaraţie adoptată vineri apelul ca
ţările membre să interzică 'intrarea produselor din coloniile
israeliene pe pieţele lor', făcând referire la bunuri produse
în Cisiordania şi Înălţimile Golan ocupate de Israel. Apelul
nu viza toate produsele israeliene. Declaraţia cerea de
asemenea 'restricţii economice asupra ţărilor, oficialilor,
parlamentelor, companiilor sau persoanelor fizice' care
urmează exemplul SUA şi îşi mută ambasadele la Ierusalim,
notează Agerpres.
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ZIUA COPILULUI
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1 Iunie – ZIUA COPILULUI. 
Semnificație, Istoric Și Tradiție 

Ziua Copilului, numită şi Ziua Internaţională a Copilului, este în
multe ţări o sărbătoare pentru copii. În România se sărbătoreşte
în data de 1 iunie.
Aşadar, 1 iunie reprezintă Ziua Copilului, ziua în care toţi copiii
trebuie să se simtă bine, să primească cadouri, să se distreze
împreună. În această zi, fiecare dintre noi îşi aminteşte de mo-
mentele frumoase ale copilăriei, întorcându-se cu gândul în
trecut sau retrăind-o prin ochii oricărui copil.
Ziua Copilului este o sărbătoare care ne îndeamnă să ne
minunăm şi să ne bucurăm de fiecare zi şi clipă a vieţii, precum
cei mici. Să sarbatorim alături de copii, nepoţii, fraţii sau vecinii
noştri şi să ne lasăm inspiraţi de bucuria lucrurilor simple sau …
să nu uităm de copilul din noi. Aşadar, această zi este un bun
prilej pentru a uita de toate grijile, de a ne aminti de „cea mai
frumoasă iluzie” … copilăria.
1 Iunie, Ziua Internaţională a Copilului trebuie să însemne
multe bucurii pentru copii, baloane colorate, jucării, dulciuri,
hăinuţe noi, jocuri şi distracţii în parcuri, prietenii noi, generozitate,
dragoste, inocenţă, puritate, duioşie, pictură, dansuri, plimbări,
desene pe asfalt, filme, urări, felicitări.
Istoric, tradiţie
Ziua Copilului a fost menţionată prima dată la Geneva, la
Conferinţa Mondială pentru Protejarea şi Bunăstarea Copiilor
în august 1925, la care 54 de reprezentanţi din diferite ţări au
adoptat Declaraţia pentru Protecţia Copilului. După această
conferinţă, multe guverne au introdus „Ziua Copilului”.
În Turcia, Ziua Copilului a fost sărbătorită pentru prima dată în
data de 23 aprilie 1920.
Ziua Internaţională a Copilului a fost sarbatorită pentru prima
oara în lume în octombrie 1953 şi a fost sponsorizată de către
Uniunea Internaţională pentru Bunăstarea Copilului din Geneva;
Ideea de a avea o zi internaţională i-a venit lui Rubab Mansoor,
elev în clasa a VIII-a şi a fost acceptată şi adoptată de către
Adunarea Generală a Naţiunilor Unite în anul 1954.
În anul 1954, Fondul Internaţional pentru Urgenţe ale Copiilor
al Naţiunilor Unite (UNICEF) a emis o recomandare care
prevedea faptul ca fiecare Stat să dispună de o zi la aşa-numita
„Ziua Copilului” (“Universal Children’s Day”).
În România, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor
Copilului (ANPDC) s-a constituit la 1 ianuarie 2005, însă
deocamdată nu se ştie cand a fost sărbătorită pentru prima
dată Ziua Internaţională a Copilului
Cu toate acestea, investigaţiile continuă şi ne bucurăm că
există două date în care gândurile se îndreaptă spre copii,
aceştia având 2 zile ale lor:
· 1 Iunie – Ziua Internaţională a Copilului,
· 20 Noiembrie – Ziua Universală a Copiilor.
Nu se ştie exact de ce ziua de 1 Iunie a fost aleasă ca Ziua
Internaţională a Copilului, însă există o teorie potrivit căreia,
consulul general chinez de la San Francisco a strâns un număr
de copii orfani chinezi pentru a sărbători Festivalul Dragonului,
care s-a întâmplat să fie chiar pe 1 iunie, dată care a coincis, de
asemenea, cu Conferinţa de la Geneva.
De atunci s-a stabilit ca 1 iunie sa fie Ziua Internaţională a
Copilului, mai ales în ţările comuniste.
În vest, această zi este sărbătorită în alte zile ale anului, dar nu
i se acordă prea mare atenţie.
Nu peste tot în lume Ziua Copilului se sărbătoreşte pe 1 iunie.

Pentru UNESCO, de exemplu, Ziua Copilului este 20 noiembrie.
Din istoricul momentelor mai importante ale mişcării de promovare
a drepturilor copilului amintim:
Adoptarea de către Liga Naţiunilor Unite a Declaraţiei Drepturilor

Copilului – 1924,
Conferinţa Mondială pentru Protejarea şi Bunăstarea Copiilor,

organizată la Geneva – 1925,
Convenţia privind Drepturile Copilului – 1989, adoptată de

Adunarea Generală a Naţiunilor Unite,
Convenţia Naţiunilor Unite (în luna septembrie) – 1990, ratificată

şi de Parlamentul României.
Scop
Ziua Internaţională a Copilului are la baza şi promovează
schimbul reciproc de idei, dorinţa de a-i face pe copii să
înţeleagă acest concept, precum şi iniţierea unei acţiuni de a
promova bunăstarea copiilor din toată lumea.
Ziua copiilor în lume
Data zilei copilului variază foarte mult între țări. Aproximativ 30
de state au preluat 1 iunie de la China și SUA.
· Argentina sărbătorește a doua duminică din luna august.
· Australia sărbătorește în prima duminică din luna iulie.
· Brazilia sărbătorește în data de 12 octombrie.
· Bulgaria sărbătorește în data de 1 iunie.
· Cuba sărbătorește în a treia duminică din luna iulie.
· Germania de la reunificarea Germaniei se sărbătorește în

data de 1 iunie din timpul DDR-ului și 20 septembrie
sărbătoarea Republicii Federale Germania.

· India sărbătorește în data de 14 noiembrie.
· Japonia sărbătorește în data de 5 mai.
· Mexic sărbătorește în data de 30 aprilie.
· Polonia sărbătorește în data de 1 iunie.
· Republica Moldova sărbătorește în data de 1 iunie.
· Turcia sărbătorește în data de 23 aprilie.
· Ungaria sărbătorește în ultima duminică a lunii mai.
1 Iunie este ziua în care se celebrează miracolul naşterii,
miracolul purităţii, dar şi întoarcerea la inocenţă.
Nu există limite de vârstă când vine vorba de a sărbători Ziua
Copilului. Oricare dintre noi, copil sau adult, are voie să se
simtă copil şi chiar este necesar ca macăr o dată pe an să
lăsăm în urmă problemele de zi cu zi, să zâmbim curat şi să
simţim că ludicul înfloreşte în inimile noastre.
Copiii nu trebuie să fie neglijaţi nicicând, căci ei sunt cei care ne
fac de multe ori ziua mai bună şi pentru care ajungem la un
moment dat să trăim. De ziua lor aceştia merită o atenţie
deosebită pentru a şti că au anumite drepturi, că sunt importanţi.

Unde esti, copilarie? de Dana Ene
Unde esti, copilarie?
Sunt aici, in floarea alba
Si parfumata, din April'!
In primii ani de-nvatatura
Si-ai vietii de copil.
Unde esti, copilarie?
Ascult povesti despre cuc,
In hamacul de sub nuc,
In ghizdan langa penar
Si-n pagini de abecedar.
Unde esti, copilarie?
Stau in holda cea manoasa
Si-ntre stanele de oi,
Adormind din camp spre casa
Leganata-n car cu boi.

Cântec de leagăn de Ion Minulescu
Nani, nani...
Dormi în paza nesecatului izvor
De priviri
Ce te-nfăşoară ca-ntr-o haină de mătase,
Nani, nani...
Ochii mamei au vegheat întreaga noapte,
Şi-scum dormi, căci obosite dorm şi florile din vase,
Şi parfumurile lor,
Toate, unul câte unul, pe-al tău leagăn se cobor
Nani, nani...
Dormi în paza Ursitoarelor,
Nani, nani...
Dormi în vraja-mpletiturilor de şoapte
Ce pătrund printre perdele
Şi te-ndeamnă:
Dormi, căci somnul a cuprins de mult grădina -
Lacul, nuferii, castanii, stângeneii şi glicina - toate dorm.
Dorm toate-n paza albelor priviri de stele...
Dormi şi tu -
Prin candelabre, iată, adoarme şi lumina,
Dormi,
Şi somnul tău să fie mai senin ca infinitul
Oglindit în necuprinşii ochi albaştri de femee,
Visul tău să fie visul Insulelor Boromee,
Visul tău să fie totul,
Tot, precum e răsăritul,
Începutul celor bune şi sfârşitul celor rele.
Şi anii
Să te-mbrace-n infinitul fericirii.
Nani... nani...
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Cum s-a transformat Roşia
Montană în El Dorado-ul ilegal

al României

Cantităţi mari de minereu de aur sunt furate în toiul nopţii.
Braconierii de aur acţionează noaptea când nu pot fi
văzuţi, intră în galerii şi scot minereu pe care îl prelucrează
în locuri ascunse cu ajutorul unor instalaţii artizanale. Aurul
scos astfel este vândut pe piaţa neagră, iar liderii reţelelor
se îmbogăţesc cu rapiditate. Beneficiile căutătorilor sunt
semnificative, având în vedere concentraţia mare de aur
existentă în minereul de la Roşia Montană. Căutătorii deţin
hărţi cu galeriile şi cunosc zonele unde există cele mai mari
şanse să găsească metalul preţios. Neglienţa acestora
determină, periodic, evenimente în galeriile de mină.
Un astfel de accident, păstrat la secret de autorităţi, a avut
loc în noaptea de vineri spre sâmbătă într-o mina
dezafectată. O persoană a fost grav rănită şi a fost
transportată la spital. Incidentul, confirmat de poliţie, a fost
provocat de o explozie ce a avut loc în galeria minieră.
Persoanele care au intrat ilegal în mină pentru a căuta aur
au folosit un material explozibil, iar în urma deflagraţiei un
bărbat în vârstă de 30 de ani a fost rănit grav la mâini şi la
faţă. 

Acesta se afla în galerie împreună cu cel puţin alte trei per-
soane. Incidentul nu a mai putut fi ascuns de către bra-
conieri, având în vedere faptul că persoana rănită risca să
îşi piardă viaţa. A fost chemată o ambulanţă, iar rănitul a
fost transportat, în final, la o unitate medical din Târgu-
Mureş. Poliţia a intrat pe fir şi a deschis un dosar penal.
Se fac cercetări pentru executarea de activităţi miniere fără
permis sau licenţă şi vătămare corporală.    
”Roşia Montană a ajuns un fel de El Dorado modern. Sunt
zeci de oameni care se ocupă cu scosul minereului din ga-
lerii. Poliţia nu numai că nu le face nimic, dar chiar îi şi
protejează. Totul se derulează cu complicitatea
autorităţilor. Foarte rar mai cade câte unul în plasă, atunci
când au loc accidente, dar asta se întâmplă din prostia lor”,
spune un reprezentant al comunităţii din Roşia Montană,
sub protecţia anonimatului. Subiectul este tabu la Roşia
Montană, nimeni nu vorbeşte despre cei care fac afaceri
cu aurul scos din subteran. Liderii reţelelor sunt, însă,
cunoscuţi. Şi-au cumpărat maşini de lux şi şi-au construit
locuinţe moderne. Arată, astfel, că trăiesc într-o altă clasă
social decât oamenii obişnuiţi.   
Dosar penal ”la sertar” de aproape 3 ani   Suprafaţa foarte
mare a ariei vechilor galerii miniere face, practice,
imposibilă organizarea şi existenţa unui sistem de pază.
Cea mai mare parte a zonei miniere este, încă, conce sio -
na tă de către compania privată Roşia Montană Gold Cor-
poration, iniţiatoarea proiectului privat abandonat de mai
mulţi ani. RMGC mai are doar câţiva angajaţi şi nu poate
asigura paza perimetrului concesionat. Prin urmare, bra-
conierii de aur au ”mână liberă” să acţioneze cum vor şi
unde vor. Aceştia cunosc unde se află filoanele de aur şi
merg la sigur. Accidente grave au avut loc şi în trecut. În
anul 2011, un tânăr în vârstă de 29 de ani a decedat după
ce s-a asfixiat într-o galerie minieră, fiind scos abia după
câteva zile. 

Şi acesta a intrat împreună cu alte persoane pentru a
căuta aur, dar gazul toxic l-a doborât şi nu a mai putut să
iasă la suprafaţă.      
În toamna anului 2015, IPJ Alba a destructurat o reţea care
se ocupa cu exploatarea ilegală a aurului, dar dosarul nu
a mai ajuns în instanţă. Aproape 50 de persoane au fost
urmărite penal în acest dosar, iar în urma percheziţiilor s-
a confiscat cantitatea de 1,5 kilograme de aur şi obiecte
artizanale folosite la prelucrarea minereului. Sursa
principală de aprovizionarea era atunci fost uzină de
preparare a minereului de la Gura Roşiei, dar s-a de-
scoperit că se acţiona şi în galerii miniere din Roşia
Montană. După o scurtă perioadă de acalmie, oamenii s-
au întors la activitatea lor. Persoane din comunitatea
Dăroaia de la Gura Roşiei pot fi văzute şi astăzi cum sapă
în incinta fostei uzine miniere. Materialul exacavat manual
este vândut mai departe celor care deţin instalaţii de pre-
lucrare.     
Complexul de galerii miniere de la Roşia Montană măsoară
sute de kilometri, unele dintre acestea datând de pe vremea
stăpânirii romane. Braconierii intră în galeriile mai recente,
unde, teoretic, nivelul de siguranţă este mai ridicat. 
Roşia Montană pe lista UNESCO   În urmă cu câteva zile,
Centrul Patrimoniului Mondial UNESCO a recomandat ca
situl „Minele de aur romane de la Roşia Montana“ să fie
inclus în Lista Patrimoniului Mondial şi în Lista Patrimoni-
ului Mondial în Pericol. Principala justificare care a stat la
baza decizei este aceea că «bunul este ameninţat de un
pericol dovedit, precis şi iminent, susceptibil să ducă la o
pierdere semnificativă de autenticitate istorică şi de
semnificaţie culturală». De asemenea, ICOMOS a formulat
şi o serie de consideraţii punctuale, dintre care, cea mai
importantă este concentrarea dosarului pe epoca romană
şi, în consecinţă, denumirea sitului ”Minele de aur romane
de la Roşia Montana”.

Material de la news știri
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ANIVERSĂRI ÎN LUNA MAI 
Duminică, 13 mai a.c., la Biserica  ”Sf.Apostoli Petru&Pavel” din Astoria,

Queens, NY, după slujbă, enoriașii s-au reunit în sala socială a bisericii unde
a avut loc un amplu program festiv dedicat evenimentelor  românești prilejuite de
Ziua Independenței de Stat și de Ziua Monarhiei. De asemenea, a fost sărbătorită
Ziua Mamei, potrivit tradiției americane.
Festivitatea s-a desfășurat sub egida a trei instituții prestigioase de cultură: Aca-
demia Oamenilor de Știință din România (filiala SUA), Mitropolia Ortodoxă
Română a Celor Două Americi și Institutul Român de Teologie și Spiritualitate
Ortodoxă, New York.

Cei peste 50 de enoriași au intonat două cântece emoționante: ”Când era să
moară Ștefan” și ”Basarabie frumoasă”. 
Cităm din cea de-a doua poezie:

”Basarabie frumoasă,
Bine te-ai gătit, mireasă,
Că-ți aducem pețitor, pețitor,
Mândrul nostru tricolor.........................................
Basarabie măiastră,
A venit și vremea noastră
Și ți-aducem pețitor, pețitor,
Mândrul nostru tricolor.
Basarabie Română,
Hai să dăm mână cu mână,
Că-ți aducem pețitor, pețitor,
Mândrul nostru tricolor.”

În cuvântul de deschidere, preotul-profesor Theodor
Damian, parohul bisericii și organizatorul principal al
festivității, a prezentat oaspeții și a subliniat
importanța celor trei sărbători pentru noi, românii.
Cu emoție în glas, părintele Theodor Damian a
prezentat o scrisoare pe care capelanul Dimitrie
Socenețeanu, în biserica ortodoxă română din co-
muna Sacul, a citit-o la 18 noiembrie 1918, scrisoare
din care spicuim: ”O, poporul meu! Pe tine nu te voi
nimici; sfărâma-voi jugul tău și voi rupe cătușele tale,
lărgi-voi hotarele tale. Sunetul clopotelor Sfintelor bis-
erici românești din dealurile și văile, șesurile și col-
inele Carpaților părților ungurene, din scumpul nostru Banat și din toate ținuturile
locuite de suflare românească ne umple ochii de lacrimi și bucurie gândindu-ne
la faptul că în călindarul poporului român s-au îmbogățit numărul zilelor scrise cu
litere roșii cu praznicul de azi. 

Falnicul și scumpul nostru steag tricolor cu maiestuosul lui fâlfâit ne dovedește
că astăzi prăznuim reînvierea noastră, mântuirea neamului românesc. (...) În
aceste ceasuri, peste 1.000 de conducători și adevărați deputați ai neamului
românesc din toate ținuturile noastre adunându-se la Alba Iulia, în cetatea bravului
Mihai Viteazul, ca să decreteze prin hotărârea lor libertatea noastră, neatârnarea
de nimeni și voința că toți românii voiesc de acum înainte să fie uniți într-o țară
sub stăpânire și conducere și astfel să aducă la îndeplinire `visul de al cărui dor
ne-au murit părinții și strămoșii`.”
Din partea Consulatului General al României la New York, adunarea a fost onorată
de echipa consulatului condusă de domnul consul Radu Ancuța care a ținut să
mulțumească pentru entuziasmul cu care oamenii au cântat frumoasele versuri

”pline de inspirație divină”. Dânsul a precizat că îl
reprezintă aici și pe domnul Consul General
Cătălin Dancu care, din motive întemeiate, nu a
putut veni, dar care transmite salutul dânsului și
urarea de succes pentru românii prezenți. Apoi
domnul consul Radu Ancuța a prezentat în sinteză
aspecte mai puțin cunoscute din istoria noastră
referitoare la Ziua Independenței de Stat a
României și la regalitate. De asemenea, dânsul a
felicitat mamele și le-a urat
La Mulți Ani.

Profesorul doctor Doru Tsaganea, cu deosebitul
său talent oratoric, a captivat asistența conducând-
o cu gândul pe drumurile istoriei și insistând pe de-
scrierea acțiunilor patriotice, progresiste ale regilor
Carol I și Ferdinand. Nepotul regelui Carol I, Fer-
dinand, a devenit rege în 1914, odată cu izbucnirea
Primului Război Mondial. Marele merit al regelui
Ferdinand este că a realizat Marea Unire de la Alba

Iulia. Trebuie subliniat că, deși era german ca etnie, Ferdinand a fost un mare
patriot român. Pentru simțul datoriei față de România, a fost supranumit ”Ferdi-
nand Întregitorul”. În continuare, domnul Doru Tsaganea a evidențiat rolul reginei
Maria, soția lui Ferdinand, în societatea românească. Au fost felicitate mamele
prezente și li s-a urat sănătate și succes în viață.
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Doctorul Napoleon Săvescu, cu umorul său bonom, a declarat că ”după moartea
regelui dac Decebal”, dânsul a devenit republican. Pe vremea regelui Burebista,
care a condus neamul dacic timp de 38 de ani, statul a cunoscut o mare expan-
siune, incluzând zona Transilvaniei și a Munteniei de Vest. Au fost punctate apoi
momente importante din istoria noastră din vremea Războiului de Independență.
În cadrul sesiunii Adunării Deputaților din 29 aprilie 1877 și a Senatului din ziua
următoare, Parlamentul țării a declarat încetarea legăturilor diplomatice cu Im-
periul Otoman. Apoi, după nici două săptămâni, în 9 mai, Adunarea Deputaților a
declarat Independența de Stat a României față de Turcia. În continuare, au fost
subliniate aspecte din vremea Reunificării, când Transilvania, pământ românesc
dintotdeauna, s-a reunificat cu Țara,
la 1 decembrie 1918, la Alba Iulia. Au fost felicitate femeile-mame, cu ocazia Zilei
Mamei, potrivit tradiției americane.
Ziarista Mariana Terra a punctat ideea că de-a lungul milenarei sale istorii, neamul
românesc, divizat sau reunit, a avut mulți conducători de seamă. Indiferent cum
s-au numit aceștia: voievozi, principi, regi, domnitori, cei mai mulți au adus o
contribuție marcantă în evoluția societății noastre. Iar noi, cei de acum, și urmașii
noștri se cuvine să nu-i uităm pe toți cei care au pus o cărămidă solidă la temelia
României moderne.
În continuarea festivităților, a avut loc un recital de muzică și poezie dedicat
Mamei. Sub conducerea doamnei Irina Anițului, copiii și tinerii Școlii de Duminică
ai bisericii au recitat poezii despre mamă. Iată câteva titluri: ”Mama este tot ce-i
bun”, ”Grea povară are-o mamă”, ”Mama-i cântec”, ”Măicuța mea”, ”Tu ești
mama”, ”Scumpă țară românescă”, ”Copiii sunt regi”. Au recitat copiii: Iustina și
Aaron Anițului, Fabiola Radosan, Thomas Rădescu și Olivia Rădescu. Alte poezii:
”O, mamă, dulce mamă” de Mihai Eminescu, ”Mama” de George Coșbuc, ”Cea
mai scumpă de pe lume” de Nichita Stănescu, ”Copilul meu, să nu mă cauți” de
Magda Isanos, ”Scrisoarea mamei printre stele” de Spiridon Popescu, ”Dacă tu
nu ai fi existat” de Zorica Sentic  au fost recitate de doamnele: Irina Anițului, Nicole
Smith, Elena Mitru, Angela Cawog, Iolanda Baciu, Cristina Stoian și Emilia Starin-
ski.
Cenaclul literar ”Mihai Eminescu” a participat prin trei poeți care au citit din pro-
priile lor creații: Valentina Ciaprazi, Elena Mitru și Theodor Damian.
Profesoara Irina Anițului a condus un dialog religios cu copiii și tinerii Școlii de
Duminică. Cu acest prilej a fost anunțat succesul Justiei Anițului care, la recenta
Olimpiadă Națională de Religie ce a avut loc la Mănăstirea ”Sf. Dumitru” din Mid-
dletown, NY, a obținut locul II iar Aaron Anițului a obținut locul VIII. 

Trebuie specificat că au fost 90 de concurenți, ca atare locurile II și VIII sunt mai
mult decât onorabile iar câștigătorii, soră și frate, merită cu prisosință felicitările
noastre.
Masa festivă, bogată și variată, a fost oferită de doamna Angela Cawog care a
organizat și o tombolă. Aportul dânsei în domeniul culinar este demn de a fi cunos-
cut și apreciat.
A devenit o tradiție respectată an de an ca, de Ziua Mamei, cei care servesc
bunătățile la masă să fie bărbații. În această binecuvântată  seară, mesenii i-au
avut ca ospătari ad-hoc pe domnii: Ghiță Mircea, Doru Tsaganea, Cătălin Con-
durache, Ghiță Târțan, Andrei Rațiu și Cristi Anițului.  Aceștia, cu șorțuri de
bucătărie puse peste îmbrăcăminte, s-au străduit și au reușit nu numai să
servească ireproșabil bunătățile tradiționale românești, dar au adus un zâmbet
de aprobare pe fețele mamelor care i-au felicitat pentru munca bine făcută.
Un moment muzical și dansul au întregit această seară minunată care, ca și
altădată, ne unește în simțire românească.
Vom încheia citând fragmente din impresionanta poezie ”Măicuță!” scrisă de Lucia
Stegărescu, elevă în clasa a XII-a la un liceu din Chișinău:

”Sunt un cuvânt rănit de soare
Cu dorul răstignit în mare.
.......................................
Te rog, măicuță, ia-mă-acasă,
Mi-e inima însângerată.
.......................................
Mi-e inima însângerată
Fiindcă mi-au pus sârmă ghimpată.
De-ai ști de câte ori am vrut
S-alerg spre tine peste Prut.
........................................
Când vin la tine, nu suport
Să mi se ceară pașaport.
.......................................
Un singur vis, mamă, m-apasă:
Să vii și să mă iei acasă!”

Iana Târnăvean

Consulul Radu Ancuța în mijlocul enoriașilor
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George Băjenaru
”Numai cine se cunoaște pe sine se poate raporta ca valoare
umană la lumea din afara lui.”

Reporter: Ne face o deosebită plăcere să discutăm cu domnul profesor și
ziarist George Băjenaru. Cu acordul dumneavoastră, să începem diaologul
cu câteva date personale.

george Băjenaru:  La rândul meu vă mulțumesc pentru această oportunitate
de a mă adresa diaporei române din Statele Unite. M-am născut cu soarele
înainte, cum zicea mama, la  4 noiembrie, anul 1938. Locul meu de naștere
a fost în România, într-o căsuță de grădele, cu pământ pe jos, de pe valea
gârlii, din satul Tunari, județul Ilfov, în apropiere de București. Un sat
internațional, aș zice, populat de români, sârbi, bulgari, macedoneni și
țigani. Nu cunosc structura satului de astăzi, dar pe vremea tinereții mele
satul era împărțit în 4 sectoare, numite Români, Sârbi, Macedoneni și
Țigănie. Satul era marcat pe vremuri de moșia prințului Callimachi, cu palat
și clădiri administrative.

R.: Ce imagine v-a rămas întipărită în minte mai mult din acei ani?

g.B.: pe vremea copilăriei mele, haosul vieții de țară își etala frumusețea în
fiecare sunet, în fiecare mișcare. prin aer pluteau îndemnuri pentru vite,
strigăte amestecate cu sunete de tălăngi, uruit de căruțe și tropote de cai,
pe când deasupra tuturor viețuitoarelor, văzduhul se adâncea, înghițind în
liniște semnele timpului. Aceste imagini le-am descris în romanul “Frigul
înstrăinării”.  Romanul e plin de descrieri, fapte și întâmplări din viața
oamenilor de acolo, cu tot ce au ei mai caracteristic.

R.: Frumoase imagini crescute dintr-un talent nativ.

g.B.: Vă mulțumesc. Aș vrea să vorbesc puțin despre copilăria mea care s-a
petrecut între sublim și tragic. Copil fiind, din viță de țărani creștini și
crescători de vite, eu nu mă pot lăuda că în căsuța noastră de sub trestii aș
fi deschis ochii pe vreo bibliotecă. pot afirma, însă, fără umilință, că înainte
de lecturile personale, intelectul meu a luat contact cu sfintele scripturi, prin
lecturile mamei, că formarea mea spirituală a început instinctual și intuitiv
în geometria infinită a câmpului de Bărăgan, cu pogoanele în formă
dreptunghiulară, cu piscurile în formă de triunghi, cu perpendicularele
tulpini din lanuri, cu unghiul ascuțit al lamei plugului, cu cercul solar al
pălăriei de floarea-soarelui, cu unghiurile drepte de la marginea pogoanelor
și linia orizontului care se depărta pe măsura înaintării mele în lanul ce-mi
părea nesfârșit. Acolo, pe ogorul celor patru  anotimpuri, pogoanele noastre
de grâu, porumb și floarea-soarelui mi se așterneau înaintea ochilor ca
niște pagini de carte eternă.

R.: Superb spus. Ce alte amintiri dragi v-au răscolit sufletul?

g.B.: Când în serile de iarnă mama ne citea din psaltire sau din Biblie despre
nașterea și moartea lui Iisus, am început să asociez toate acele sfinte
imagini cu troița din centrul satului și crucile din cimitir sau de pe islazul de
la marginea gârlii.
Dumnezeu și legile sfinte, împreună cu pământul pe care călcam conștient

că exist alături și dincolo de moarte, îmi insuflau bucuria de a trăi în
eternitate și credința în elementele de cultură care au stat la baza formării
mele de mai târziu. părinții mi-au fost model de dăruire pentru noi, cei 7
copii ai lor. Ei au suferit mult pe vremea cotelor obligatorii din anii ’50, dar
Dumnezeu le-a converit suferința în bucurie, când ne-au văzut pe toți
împliniți.

R.: Din discuția noastră anterioară am înțeles că familia dumneavoastră a
suferit mult în anii comunismului.

g.B.: Da, din păcate. Considerat dușman de clasă pentru că nu a votat cu
Soarele la alegerile din ’46, tata a fost trecut pe lista neagră și la un
moment dat a fost arestat și ținut în beciul postului de miliție de unde a
evadat, îmbrăcat cu o cămașă jilavă, spălată seara de mama. pentru că
era neștiutor de carte și avea 7 copii minori, tata nu a fost trimis la
închisoare. Și n-a acceptat să se înscrie în colectivă. Toată viața lui, tata a
fost un adevărat creștin-ortodox. Rugăciunea „Tatăl nostru” i-a însoțit
începutul și sfârșitul fiecărei zile. pe noi, copiii, ne-a iubit fără discriminare.
Se lumina la față și venea acasă fericit, când cineva îi zicea : ”Ce copiii buni
ai, nea Mitică!” Mama credea cu stoicism în Dumnezeu și în patimile
Domnului nostru Iisus Hristos. Ținea toate posturile, iar vinerea, post negru,
de la răsărit până la asfințitul soarelui. Ne învăța să fim cumpătați, să nu ne
îmbuibăm. Biblia și Visul Maicii Domnului erau cărțile ei de căpătâi, pe care
le păstra în firida sobei. Înțelepciunea ei ne atrăgea spre casă, oricât de
departe am fi fost. pe ambii părinți i-am portretizat în romanul “Frigul
înstrăinării” și în poezii.

R.: Minunat omagiu adus părinților. Există vreo întâmplare care v-a marcat
puternic existența?

g.B.: Da. Întâmplarea care mi-a schimbat radical cursul vieții a fost exilul
meu voluntar, în care devenisem un fel de Zarathustra, eroul lui Nietzsche
care, după ce îl părăsise pe cel mai urât om, s-a simțit înghețat și singur.
Încercam, ca și eroul lui Nietzsche, să depășesc acea stare de melancolie
sau greață. Mă gândesc la acel cerșetor voluntar din povesta marelui
filozof amintit, care își aruncase singur bogăția și plecase în lume, spre a le
dărui oamenilor inima. Căutam și eu, ca și acel erou, fericirea, dar mă
trezeam stând de vorbă cu propria-mi umbră, de care mă temeam, ca și
Zarathustra. Din acel exil m-am ales cu o operație pe cord deschis și cu
înfricoșătorul diabet. Fericirea nu am găsit-o, dar mi-am salvat familia,
copiii reușind să se împlinească aici, în America.

R.: Acesta este cel mai minunat lucru, cel mai sfânt: să-ți salvezi familia. Ce
studii ați urmat și ce profesie aveți?
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g.B.: În alegerea profesiei, m-au influențat profesorii mei de la Școala
pedagogică mixtă nr. 3 din Bucureștiul anilor `52-56, unde profesorul de
limba română, Constantin Brașoveanu, și marele nostru dascăl, Ion
Didilescu, autorul manualului de psihologie, provenit din elitele culturii
române dintre cele două războaie mondiale. Lor le datorez formarea mea
ca dascăl.  Am urmat Școala de 7 ani din comuna Tunari, școala pedagogică,
de care am amintit, apoi Facultatea de Filologie de la Institutul de 3 ani din
București, 1961-1964, Facultatea de Limba și Literatura Română de la Uni-
versitatea din București, cu un curs special de ziaristică, cu examen de stat
și diplomă de licență, în anul 1970. Curs post universitar de ziaristică, anul
universitar 1972-1973, cu susținerea lucrării ”O incursiune în lumea faptului
divers”. Examinator a fost ziaristul Octavian paler.
În germania Federală am absolvit Nielsen Sprachen Schule, cu examen și
certificat. goethe Institut la Boston, cu examen și certificat.
Sunt profesor de limba și literatura română și ziarist. În România am fost
profesor la Liceul Agricol din Brănești și la Liceul de Metrologie din București,
unde am intrat printr-un concurs sever, de 10 pe 1 loc. În calitate de ziarist,
în anii ’70 am lucrat la ziarul “Steagul roșu”, cu sediul în București, unde am
fost redactor principal cu probleme de școli și sociale. În America, am lucrat
la ziarul ”the Christian Science Monitor”, dar și ca profesor suplinitor de
limba engleză, la Liceul Latin și alte școli din Cambridge, Massachusetts.

R.: Spuneți-ne, vă rugăm, când ați emigrat și cum a fost viața dumneavoastră
la început în Statele Unite.

g.B.: În decembrie 1980, la Stutgart, am cerut azil politic pentru Statele
Unite, dar a trebuit să mai aștept timp de aproape doi ani, în germania
Federală, până când mi s-a aprobat cererea. Astfel, în septembrie 1982,
am ajuns la New York. În februarie 1983, am plecat la Boston, iar în anul
1988 am primit cetățenia americană. În SUA, am lucrat din primele zile ale
sosirii la New York. Mai întâi ca salahor, pe un șantier din Queens, apoi ca
îngrijitor de bolnavi la un spital al Științei Creștine din New York, la First
Church of Christ, Scientist, în Boston, la ziarul “the Christian Science
Monitor”, în departamentul de traduceri al Casei de editură Mary Baker
Eddy din Boston și la mai multe școli din Cambridge, Massachusetts.

R.: Care este situația dumneavoastră familială?
g.B.: Sunt căsătorit cu profesoara Elisabeta Mihalcz și împreună avem doi

copii: Cătălina și petre Mugur. Soția mea e un exemplu de dăruire pentru
familie și pentru oricine are nevoie de ajutor. Ea a vegheat nopți întregi
lângă patul meu de spital, mi-a salvat de multe ori viața, când diabetul mă
dusese la stări de inconștiență din cauza nivelului scăzut al zahărului din
sânge. De multe ori ea a fost șansa vieții mele. Dincolo de toate acestea,
soția mea este de o inteligență sclipitoare, ceea ce a ajutat-o să-și mențină
timp de 29 de ani, postul de supervisor al Oficiului de diplome de la Boston
University. Despre munca ei s-a scris în Boston glob și în alte publicații.
Soția mea are instinctul umanității și intuiția fenomenelor vieții. Iubirea
creștină este trăsătura ei caracteristică. Sunt fericit că timp de 52 de ani am
trăit și trăim unul pentru altul, păstrând un legământ sfânt. Am reușit să trec
dincolo de moarte, căci am ajuns în pragul a 80 de ani, pe care sper să-i
împlinesc în această toamnă.

R.: Vă felicităm pentru minunata viață de familie pe care împreună ați constru-
it-o. Ce calități credeți că ar trebui să aibă omul pentru a-și realiza visul?

g.B.: perseverență, perseverență și iar perseverență în realizarea idealului
dorit.

R.: În altă ordine de idei, spuneți-ne dacă ați mai fost în România.

g.B.: Deocamdată nu, din cauza sănătății. Dar în România, am mulți prieteni
și rude. România a fost și rămâne pentru totdeauna patria mea.

R.: Cunoașteți vreo personalitate română din Statele Unite pe care o admirați
și de ce?

g.B.: Mă bucură întrebarea. Da, cunosc o astfel de personalitate. Este
Theodor Damian, preot și scriitor, foarte cunoscut în America și în țară. E o
cunoștință mai veche, prin intermediul revistei “Lumină Lină”, la care
colaborez. Îl apreciez mai ales pentru că e un om de omenie, își ține
cuvântul dat, este energic și generos, pune mult suflet în tot ce întreprinde
pentru răspândirea culturii române în lume. Corectitudinea și promptitudinea
în relațiile cu mine, în calitate de colaborator al revistei Lumină Lină, al
cărei director este, mă fac să-l apreciez la nivelul cel mai înalt. I-am citit
biografia, scrierile, i-am urmărit participările la simpozioane și îi citesc cu
interes articolele cu caracter religios din revistă. Îi apreciez omenia și
dăruirea pentru binele culturii române.

R.: Da, despre preotul-profesor Theodor Damian românii din America au
cuvinte de laudă și asta nu este de mirare din moment ce în jurul dânsului
vin oameni de mare suflet și cu dragoste de țara în care s-au născut, așa
cum este domnul Theodor Damian. Ce credeți că ar fi necesar să facă
românii din diaspora pentru a se afirma cu ce au mai bun?

g.B.: Să fie uniți, să popularizeze ce au mai bun, să prețuiască trecutul de
vitejie al românilor, cultura românească, făurită cu multă inteligență de
înaintași, Să citească literatura clasică românească, fără a uita de Eminescu.
Să învețe unii de la alții, dar mai ales de la dascăli și preoți cu dragoste de
patria lor. Tinerii să-și pună în valoare inteligența și cultura lor spre binele
țării. Să fie conștienți de faptul că numai prin educație și cultură pot
progresa. Se știe că numai nivelul de educație și cultură dă măsura
succesului și determină faima unui popor în lume.

R: Perfect adevărat. Fără cultură, fără o temeinică educație nu pot fi așteptate
realizări remarcabile. Numiți, vă rugăm, alte câteva nume de oameni pe
care îi prețuiți.

g.B.: Cu plăcere. profesorul Sebastian Doreanu din Denver (Colorado),
doctorul Emil Oneț din Mandalay (Arizona), Dan Fornade din Montreal
(Canada), Dumitru popescu și Ion Segărceanu din Toronto. Sunt, firește,
foarte mulți. Celor nemenționați le cer scuze.

R.: Ce vă doriți pentru anii care vin, domnule Băjenaru, și ce rol revine
credinței în modelarea omului?

g.B.: Îmi doresc să mai trăiesc și să-mi văd nepoții adulți și capabili să-și
realizeze tot ce își doresc. Să-mi pot publica scrierile inedite. Să trăiesc
într-o lume pașnică, denuclearizată și fără ură.
În ceea ce privește credința, aceasta are un rol primordial în viața omului.
Fără credință, omul e lipsit de sprijin spiritual, se rătăcește tocmai atunci
când crede că a găsit drumul spre fericire.

R.: Întru totul de acord. Vă mulțumim pentru acest interviu și, cu acordul
dumneavoastră, vom reveni pentru a discuta mai mult pe teme literare. Vă
dorim sănătate și succes în tot ce intenționați să realizați.

prof. Mariana Terracu familia
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CREDINȚĂ

CRUCEA ROMÂNEASCĂ

Există în tradiția creștină fel de fel de cruci: 
Crucea Romană sau Latină, Crucea Bizantină, Crucea
Ierusalimteană, Crucea Sfântului Andrei, Crucea Sfântului Petru,
Crucea Sfinților Evangheliști, Crucea Sfinților Arhangheli,  Crucea
Chi Rho (cu monograma lui Hristos), Crucea Sfântului Gheorghe,
Crucea Sfântului Iacob, Crucea Sfântului Toma, Crucea Sfântului
Constantin, Crucea Sfintei Nina, Crucea Sfântului Antonie,
Crucea Sfântului Dominic (Dominicană), Crucea Sfântului Florian,
Crucea Sfântului Damian, Crucea Calvarului, Crucea Patriarhilor,
Crucea Papală (sau triplă), Crucea dublă, Crucea potentă,
Crucea solară, Crucea săgeților încrucișate, Crucea treflată,
Crucea înflorată (floriată), Crucea palmată, Crucea stelată,
Crucea dominând semiluna, Crucea cu raze, Crucea în tau,
Crucea Grecească, Crucea Celtică, Crucea Armenească, Crucea
Coptă, Crucea veche Egipteană sau ansată,  Crucea Slavă sau
Rusească (cu balanță), Crucea Teutonă, Crucea Bască, Crucea
Sârbă, Crucea Macedoneană, Crucea Malteză, Crucea
Scandinavă, Crucea Vizigotă, Crucea Lorenă  (sau de Lotaringia),
Crucea Andină (din munții Anzi), Crucea Occitană, Crucea tem-
plierilor, Crucea hughenotă, Crucea Roșie, Crucea nestoriană,
Crucea marinărească, Crucea gamată (în formă de svastică),
Crucea sorții numită și Crucea Mâinile lui Dumnezeu.

Puțină lume cunoaște însă că există și o Cruce Românească.
Chiar dacă mulți au văzut-o, mai puțini știu că se numește
anume așa.
Crucea Românească mai este numită și Crucea infinită, Crucea
nesfârșită, Crucea multiplu cruciată sau Crucea cu subdiviziuni
de cruci la infinit.

Crucea Românească sau Crucea Infinită / multiplu cruciată (cu
subdiviziuni de cruci la infinit)

Crucea Patriarhului Miron (pentru preoți) 

Ea este inspirată din tradiția noastră populară și a fost adoptată
de Patriarhia Română drept Cruce Patriarhală, ca însemn
heraldic și înaltă distincție.
Crucea Românească este imprimată pe tipărituri și redată pe
diverse obiecte bisericești. De asemenea, ea este utilizată tot
mai des ca formă pentru crucile de biserică (instalate pe turle),
urmând o tradiție ancestrală.
Acest tip de cruce s-a folosit nu doar pentru bisericile din lemn,
ci și pentru troițe în întreg cuprinsul spațiului românesc. Crucea
multiplu cruciată este foarte des întâlnită și în ornamentele
populare românești.
Crucea Românească a fost instituită oficial drept Cruce a
Patriarhiei Române de către Patriarhul Miron Cristea (1925-
1939): ”Crucea Patriarhiei Române, adică o cruce aleasă de
mine, cum am văzut-o din lemn, cu gratii nu de apărare, ci dec-
orative, la o casă ţărănească, adică o Cruce de bază şi cu sub-
diviziuni de cruci la infinit, respectiv până la posibilul diviziunii.
Această cruce am aşezat-o pe bisericuţa şi clopotniţa mea de
la Topliţa. Am văzut-o de vreo două ori şi pe biserici vechi de
lemn în Moldova şi Ardeal”.
Fiecare dintre cei șase Patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române
au instituit distincția Crucea Patriarhală, acordată atât preoților,
cât și mirenilor.
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Cei mai misterioși
oameni din lume!

În ziua de astăzi, a-ți păstra anonimatul sau a dispărea
fără urmă este aproape imposibil. Există camere de
filmat peste tot, tranzacțiile bancare sunt înregistrate,
iar frontierele sunt bine securizate. Așadar, pare de
neconceput că cineva poate rămâne mult timp nei-
dentificat.
Cu toate acestea, de-a lungul vremii au existat situații
când oameni aflați în centrul atenției mass-media au
reușit să-și ascundă idenitatea. Probabil că nu vom
ști niciodată cine au fost ei, iar misterul va continua
să-i învăluie.

Satoshi Nakamoto, inventatorul bitcoin

Satoshi Nakamoto este numele folosit de persoana
care a inventat moneda bitcoin. Este considerat un
geniu în întreaga lume, iar în prezent are o avere
estimată la aproximativ 400 de milioane de dolari.
Totuși, nimeni nu știe cu exactitate cine este acest
om, pentru că a ales să rămână anonim.
Identitatea inventatorului bitcoin face de câțiva ani
obiectul speculațiilor, iar mai multe persoane au
pretins că sunt adevăratul Nakamoto. Cel mai cunoscut
este un japonez de 37 de ani, care în 2012 s-a
pretins inventatorul bitcoin. Totuși, specialiștii afirmă
că este puțin probabil ca adevăratul Nakamoto să fie
japonez, deoarece misteriosul bărbat folosește termeni
specifici englezei britanice.
Astfel, dubiile cu privire la identitatea lui Nakamoto
persistă. Printre cei ale căror nume au fost vehiculate
în presă se numără informaticianul Nick Szabo, un
american pe nume Dorian Nakamoto, programatorul
Hal Finney sau fostul profesor australian Craig Steven
Wright.

Omul care cade de pe WTC

După atacurile de la World Trade Center din 2001, în
mass-media au apărut mii de imagini de la locul
tragediei. Poate cea mai celebră este cea care
surprinde un bărbat care cade de la etajele superioare
ale unuia dintre turnurile gemene. Identitatea acestei
persoane n-a fost aflată niciodată.

Necunoscuta de pe Sena

În secolul al XVIII-lea, o tânără necunoscută a fost
descoperită înecată în râul Sena din Paris. Ancheta
a dezvăluit că femeia se sinucisese, dar identitatea
ei și motivul pentru și-a luat viața au rămas un mister.
Tot ce se știe este că, uimit de frumusețea tinerei,
medicul legist a realizat o mască mortuară după
chipul ei.
În anii care au urmat, masca a devenit celebră și a
fost copiată intens. Imaginea necunoscutei de pe
Sena i-a fascinat pe mulți, iar scriitorul Albert Camus
i-a asemănat zâmbetul enigmatic cu cel al Giocondei.
De altfel, misteriosul chip a inspirat mai multe opere
literare, iar în Statele Unite ale Americii femeii i se
mai spune „frumoasa italiancă”.

D. B. Cooper

D.B. Cooper este numele atribuit unuia dintre cei mai
mari hoți ai tuturor timpurilor. În 1971, un bărbat ne-
cunoscut a deturnat un avion Boeing care zbura
între orașele americane Portland și Seattle. Pentru
a-i elibera pe pasageri, Cooper a cerut 200.000 de
dolari (echivalentul a aproape 1,2 milioane de dolari
în prezent).
După ce autoritățile i-au promis banii, bărbatul a
aterizat, i-a eliberat pe pasageri și a colectat recom-
pensa. Apoi, și-a luat zborul din nou, de această dată
doar cu echipajul avionului. În timpul zborului, Cooper
s-a parașutat și n-a mai fost zărit niciodată.
În ciuda investigațiilor și unei desfășurări impresionante
de forțe, Cooper n-a fost prins niciodată. Identitatea
lui a rămas necunoscută pentru totdeauna, iar jaful
comis de el rămâne singurul caz neelucidat de
piraterie din istoria aviației.

Zodiac Killer
„Zodiac Killer” (în limba română, „Ucigașul Zodiac”)
este porecla atribuită unuia dintre cei mai celebri
criminali în serie. La sfârșitul anilor ’60 și începutul
anilor ’70, ucigașul a comis 5 crime confirmate, deși
este suspect în alte aproape 30 de cazuri.

Identitatea criminalului n-a fost descoperită niciodată.
Porecla i-a fost dată de presa americană din cauza
mai multor scrisori criptate pe care le-a trimis de-a
lungul timpului. Din cele patru criptograme trimise
presei de ucigaș, doar una a fost descifrată până în
prezent.

Omul care a sfidat tancurile

O fotografie care surprinde un bărbat stând sfidător
în fața unui tanc în timpul protestelor din Piața Tien-
anmen a făcut înconjurul lumii. Scena a fost imortalizată
pe 5 iunie 1989, de mai mulți fotografi aflați în
balcoanele hotelului Beijing.
Unul dintre ei, americanul Jeff Widener (Associated
Press) a primit Premiul Pulitzer pentru fotografia sa.
Totuși, la peste 27 de ani de la eveniment, nimeni nu
știe cine a fost curajosul protestatar sau ce s-a
întâmplat cu el după aceea.

Enigmaticul vizitator de la mormântul lui E. A.
Poe

Din 1949, un străin misterios, îmbrăcat în negru,
obișnuia să apară la mormântul lui Edgar Allan Poe
în data de 19 ianuarie, ziua de naștere a scriitorului.
De fiecare dată, necunoscutul aducea o sticlă de
coniac plină pe jumătate și trei trandafiri roșii.
Îmbrăcat mereu în negru și purtând o pălărie cu
boruri largi și o eșarfă albă, enigmaticul vizitator își
turna un pahar și închina în cinstea lui Poe. Apoi,
lăsa florile și sticla lângă mormânt și dispărea în
noapte.
Bărbatul a făcut acest lucru timp de 61 de ani, iar din
2010 n-a mai fost văzut. Deși a devenit un personaj
celebru, identitatea bărbatului n-a fost aflată niciodată.
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12 lucruri ciudate care 
s-au întâmplat cu adevărat.

Dovada lor în fotografii
Trecutul este o mină de aur. De-a lungul ultimului
secol, omenirea și tehnologia au trecut prin niște
evoluții dramatice. Multe lucruri ciudate s-au întâmplat
în urmă cu o sută de ani.
Și cu cât mai repede progresează tehnologia, cu atât
mai ușor oamenii uită trecutul. Este de înțeles că
nimeni nu vrea asta.
Din cauza avansului tehnologiei de acum și al felului
în care lucrurile sunt făcute astăzi, este ușor să luăm
multe lucruri drept sigure. Dar trecutul este plin de
lucruri ciudate. Cu puțină informare, poți învăța să fii
recunoscător pentru felul în care am progresat.

1. Vestele de salvare te înecau

Iată primul dintre aceste lucruri ciudate. Soldații din
Primul Război Mondial foloseau saltele de pat ca
veste de salvare. Din nefericire, cei din armată nu
știau că saltelele erau făcute din material absorbant.
Așa că au făcut tocmai opusul a ceea ce doreau să
facă. Marinarii erau adeseori scufundați sub apă.

2. Camuflajul te scotea în evidență
Camuflajul era
foarte diferit. 
Hainele de camuflaj
nu erau disponibile
în sute de nuanțe,
așa cum sunt
astăzi. Soldații din
Primul Război Mon-
dial purtau aceste
costume cu dungi

albe și negre, pentru a fi niște ținte mai dificile. Asta,
în loc să poarte costume care să-i ajute să se piardă
mai ușor în peisaj.

3. Tranșeele explodau sub tine
Zece mii de soldați
germani au fost
uciși pe 7 iunie
1917, în timpul unei
explozii declanșate
de britanici. Ex-
plozia a avut loc
după ce 19 mine
au fost detonate

înăuntrul tunelelor de sub soldații germani staționați
în La Boisselle, în Messines, Franța. Se pare că
explozia a fost atât de zgomotoasă, încât s-a putut
auzi în Dublin și Londra. Pe lângă aceasta, norul în
formă de ciupercă a fost văzut ridicându-se la 1.200
de metri în aer. Rezultatul a fost un crater cu
adâncimea de 60 de metri și lățimea de 137 de metri.

4. Musca Umană făcea mare spectacol
Musca Umană a
distrat masele cu
numerele sale per-
iculoase de echili -
bris tică. John Rey -
nolds, un acrobat
celebru de acum
un secol, împingea

limitele echilibristicii sus în aer. În orice zi de spectacol,
el atrăgea o mulțime de peste 1.500 de oameni.
5. Avioanele inamice erau depistate cu timpanul

Personalul din armată a încercat să audă sosirea
avioanelor inamice prin trompete gigantice pentru
urechi. Aceasta se întâmpla, desigur, înainte ca
tehnologia modernă cu radar să fie inventată.
Din nefericire pentru ofițeri, invențiile lor voluminoase
nu au funcționat prea bine.
6. Războiul aerian se purta cu dirijabile cu gaz

Un Zeppelin german uriaș s-a pră bu șit în Franța.
Uriașul dispozitiv de zbor s-a prăbușit într-o vale,
după ce a fost lovit de gloan țe le unui avion de
vânătoare fran cez, la 4.800 de metri altitudine.
Mărimea zeppelinului era de 167 de metri lungime și
21 de metri lățime.
7. Spionajul se făcea cu porumbeii fotografi

Porumbeii erau
dresați de către
soldații germani să
transporte aparate
de fotografiat. 
Aparatul era pus
într-un harna șa -
ment și atașat de

porumbel. Germanii montau un cronometru pentru a
face poze automat, la intervale anumite.

8. Lucruri ciudate – Supozitoare radioactive
Oamenii foloseau
supozitoare ra-
dioactive. Din ne-
fericire, când acest
lucru s-a întâmplat,
în 1917, oamenii
nu cunoșteau încă
efectele negative
ale expunerii la

radiații. Ei credeau că supozitorul „va bombarda or-
ganele cu atomi electrici dătători de sănătate”.

9. Vrei, struțule, ovăz?

O fermă de struți era o atracție turistică înfloritoare.
Antreprenorul Edwin Cawston a trimis 50 de struți
sud-africani în California.
El a creat prima fermă de struți din SUA și una dintre
cele mai mari atracții turistice ale vremii.

10. Începuturile hidoase ale chirurgiei plastice
Prima operație de
chirurgie plastică a
avut loc în Anglia.
În 1917, Harold
Gillies i-a implantat
o grefă lui Walter
Yeo.
El descoperise o
modalitate de a for-

tifica suficient corpul pentru ca acesta să suporte o
grefă de piele.

11. Mata Hari făcea furori în cluburi

Mata Hari, o dansatoare exotică olandeză, a fost
executată de un pluton de execuție în 1917. Ea a
fost acuzată că era spion german.
Mata Hari era o dansatoare exotică foarte populară.
Ea dansa adeseori pentru oameni bogați, dintre care
unul s-a întâmplat să fie un ofițer german.
În consecință, o curte franceză a tras concluzia că
femeia era spion și agent dublu.

12. Primele fotografii false păcălesc lumea
Două fete au păcălit
pe toată lumea cu
poze false cu zâne.
În 1917, Frances
Griffith, de 9 ani, și
verișoara sa, Elsie,
de 16 ani, au
susținut că au văzut

zâne într-o grădină.
După ce a împrumutat aparatul de filmat al tatălui ei,
Elsie a fotografiat-o pe Frances alături de presupusele
zâne. Publicul a fost extrem de interesat de fotografia
rezultată. Mai târziu, aceasta s-a dovedit a fi un fals.
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Hreanul, sănătatea
sub forma cea mai pură!

Hreanul sanatate – Hreanul are un gust picant, fiind o rădăcinoasă
folosită atât la prepararea anumitor mâncăruri, cât și pentru
menținerea sănătății organismului.
Consumul de hrean ajută la normalizarea tensiunii arteriale,
previne riscul formării de cheaguri, îmbunătățește elasticitatea
pielii, tratează tusea, decongestionează aparatul respiratoreste
un analgezic natural și reduce riscul apariției unui infarct.
Acum să vedem cum trebuie să îl folosim, pentru a ne bucura la
maxim de beneficiile sale!
1. Calmarea tusei *  Prepară un amestec din hrean ras

amestecat cu zahăr și lasă la amcerat jumătate de zi. Ia câte
o linguriță, la nevoie, însă nu urma tratamentul mai mult de o
lună, deoarece hreanul poate fi iritant.

2. Analgezic natural *  Aplică, pe frunte sau pe zonele
dureroase, comprese cu hrean.

3. Reumatismul *  Pune într-o cană cu lapte, două lingurițe de
hrean ras. Bea preparatul pe stomacul gol, o dată sau de
două ori pe zi, timp de trei saptamani.

4. Stimularea apetitului *  Dacă nu ai poftă de mâncare, poți
consuma un preparat din hrean ras cu puțină miere. Ia câte o
linguriță, de trei ori pe zi, cu 15 minute înainte de masă.

5. Memoria *  Cum este bogat în coplexul de Vitamine B,
hreanul stimulează eficient memoria. Oricare dintre variantele
de preparare menționate mai sus te vor ajuta să ai o memorie
mai bună.

Tinctura de hrean cu păpădie, 
recomandată în curele de slăbire!

Asocierea dintre papadie si hrean aduce intotdeauna un plus
de sanatate organismului. Aceasta ajuta la desfundarea cailor
respiratorii, la o mai buna oxigenare a sangelui si implicit la mai
buna functionare a inimii.
Are un efect benefic asupra tuturor organelor cheie: plamani,
ficat si rinichi, stimuland bila lenesa.
Acest duet are un efect antiinflamator de marca, cu actiune put-
ernica asupra celor care sufera de reumatism sau artrita, fiind
si un antiseptic de elita, care ucide si elimina bacteriile, ajutand
la regenerarea tesuturilor.
Mai este recomandata in curele de slabire, in special pentru cei
care se lupta cu obezitatea ,cu dereglari ale glandei tiroide, in-
digestie sau retentie de apa in organism.
Pentru a prepara aceasta tinctura avem nevoie de 20 de grame
de radacina de papadie uscata, 10 grame de hrean ras, 100 de
ml de alcool alimentar de 70 de grade. Atentie de unde
achizitionati alcoolul!
Preparare
Radacina de papadie o taiem in 2-3 bucatele si, impreuna cu
hreanul ras, le punem intr-un borcan cu filet iar peste turnam al-
coolul. Inchidem ermetic borcanul, il agitam si apoi il lasam la
macerat 10 zile.
Atentie , trebuie agitat de 3-4 ori pe zi.
Dupa terminarea perioadei de macerare, se filtreaza cu tifon si
vata si se pune la decantat, la rece, inca 6 zile.
Se filtreaza iar si se depoziteaza apoi in sticlute mici de culoare
inchisa, putand fi pastrat timp de un an de la data prepararii .
Administrare: 20-30 de picaturi (pe care le dizolvam in apa) de
3 ori pe zi, inainte de fiecare masa.

Cura se tine doua sau trei saptamani, dar se poate repeta ori
de cate ori este necesar.

Alimentele între mit și adevăr!

Alimentele obisnuite pe care consumam zi de zi sunt invaluite
de precepte transmise din generatie in generatie sau asimilate
din surse de actualitate discutabile. Daca uneori perpetuarea
miturilor false cu privire la alimente nu se rasfrange asupra
sanatatii, alteori acestea te pot pune in pericol.
Este foarte important sa analizezi mai indeaproape veridicitatea
lucrurilor pe care le luam „de bune” despre produsele alimentare
de zi cu zi ca sa vezi exact cum stau lucrurile. Ca sa te ajutam
in acest sens, in continuare iti prezentam o lista contrastiva cu
adevaruri si mituri despre alimentele comune pe care le mancam
zilnic.

Uleiul de masline:
MIT – Uleiul de masline contine putine calorii.
ADEVAR – Acest ulei contine la fel de multe calorii ca oricare

alt ulei, doar ca este mai sanatos pentru organism.

Apa:
MIT – Trebuie sa bei intre 6 si 8 pahare de apa in fiecare zi.
ADEVAR – Este bine sa bei pe cat de multa apa cere corpul!

Fructele:
MIT – Fructele sunt la fel de bune ca legumele.
ADEVAR – Legumele sunt mai sanatoase decat fructele. Se re-

comanda sa consumi 4 portii de legume pe zi si doar 1 de
fructe.

Sushi:
MIT – Sushi-ul este un aliment sanatos.
ADEVAR – Toate tipurile de sushi, precum si sosul de soia,

contin foarte multe calorii.

Mancatul dupa ora 18:
MIT – Nu este sanatos sa consumi alimente dupa ora 18.
ADEVAR – Nu este sanatos sa consumi mese consistente cu

3-4 ore inainte de culcare.

Grasimea:
MIT – Nu ai voie sa mananci niciun fel de grasimi.
ADEVAR – Doar consumul excesiv de alimente grase este ne-

sanatos.

Fructele:
MIT – Fructele reprezinta cel mai bun desert.
ADEVAR – Indicat este sa consumi fructe pe post de gustare

separata.

Zaharul brun:
MIT – Zaharul brun este mai sanatos ca zaharul alb.
ADEVAR – Zaharul brun are acelasi continut de calorii ca si

zaharul alb.

Ciocolata:
MIT – Ciocolata este nesanatoasa si afecteaza silueta.
ADEVAR – Consumata cu moderatie, ciocolata este foarte

benefica pentru organism.

Dimensiunea portiilor de regim:
MIT – Cu cat mananci mai putin, cu atat slabesti mai mult.
ADEVAR – Nu vei reusi sa slabesti decat daca incepi sa

consumi 5 sau 6 mese mai mici pe zi.

Micul-dejun:
MIT – La micul-dejun ai voie sa mananci absolut orice.
ADEVAR – Un mic-dejun optim trebuie sa contin un raport

echilibrat de proteine, grasimi, carbohidrati si fibre alimenta-
re.

Plantă care ajută 
pe cei care suferă de alcoolism 

sau vor să se lase de fumat!

Dependenţa de ţigări şi cea de alcool au efecte nocive pe
termen lung. Pedicuţa este planta ce vă poate ajuta pentru că
sprijină organismul să elimine toxinele…

Pedicuța – Denumită în popor şi Barba Ursului sau Brădişor,
Pedicuţa face ca mirosul şi gustul de alcool sau de tutun să
devină insuportabile
Conţine substanţe active ce reduc dorinţa de fumat prin faptul
că provoacă senzaţii de vomă intensă în cazul asocierii cu
ţigara sau alcoolul şi ajută la depăşirea cu bine a perioadei de
abstinenţă.
Prin conţinutul de acizi organici, săruri minerale şi flavonoide,
ajută şi la detoxiferea generală.

Pedicuța – Se poate utiliza sub formă de infuzie, tinctură sau
pulbere
Infuzia se prepară dintr-o linguriţă de plantă uscată la o cană cu
apă clocotită apoi răcită puţin.
Se lasă la infuzat timp de zece minute, se strecoară şi se
consumă maxim o cană pe zi, timp de trei săptămâni.
Se face o pauză de o săptămână şi se poate relua cura.

Pedicuța – Planta are acţiune terapeutică şi în cazul bronşitei
tabacice
Pentru combaterea stărilor de depresie şi anxietate provocate
de abstinenţă, se poate folosi în combinaţie cu Valeriana,
Iasomia, Obligeana sau Muşeţelul.
Se prepară o infuzie dintr-o linguriţă din fiecare plantă la 500
apă clocotită apoi răcită puţin.
Se lasă la infuzat zece minute, se strecoară şi de consumă
maxim două căni pe zi.

Tinctura susţine funcţiile ficatului
Se prepară asfel: se lasă la macerat două, trei linguri cu plantă
într-un borcan de sticlă, cu alcool alimentar, timp de 15 zile.
Se filtrează şi se pune în recipiente mai mici.
Se ia câte o linguriţă de trei ori pe zi, înainte de masă.
După câteva zile de tratament va apărea o senzaţie de greaţă
la fiecare încercare de a fuma, iar, astfel, pofta va dispărea
treptat.
De mare ajutor în combaterea alcoolismului este şi pulberea 
Se pun într-o jumătate de litru de apa o linguriță rasă de
pulbere de Pedicuță și una de Obligeană (rădăcină).
Se lasă la macerat, la temperatura camerei, de seara până
dimineața, apoi se filtrează.
Separat, se prepară o infuzie din Pedicuţă, în modul descris
mai sus.
Se combină cele două preparate, iar amestecul se bea dimineața,
la prânz și seara, înainte de masă.

Tratamentul cu Pedicuță împotriva alcoolismului are efecte
adverse – vomă, diaree, dureri de cap, accese de violenţă,
furie, pesimism.
Toate acestea sunt efecte ale dezintoxicării, ce trec pe măsură
ce organismul se curăţă.
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Un nou articol devastator
despre vaccinul HPV.

„RAPORT: VACCINUL HPV LEGAT DE
CREȘTEREA CAZURILOR DE CANCER
CERVICAL. Fetițele primesc acest 

vaccin încă de la vârsta de 12 ani”

1. Poate în al 12-lea politicienii vor înțelege ce-nseamnă
vaccinarea cu forța ca pe vite, o lege care încalcă cel mai fun-
damental drept al omului acela de a dispune de el însuși. Se
pare că acest drept a fost trecut degeaba în Constituția țării
noastre ca și cel care spune că „Pe teritoriul României nu pot fi
strămutate populații străini” …Ultimul articol a fost încălcate cu
bună știință, primul va fi încălcat în curând în apluazele
progresiștilor totalitariști de pretudindeni (E plin de strămutați
pe Bulevardul Unirii spre Alba Iulia, pe la Obor și prin alte zone
din Bucureșlti, mergeți seara să-i vedeți, așa cum e la fel de plin
prin Timișoara și rpin alte locuri din țară.)
2. Decât să mai repete la nesfârșit Mantra Progresistă cum că
„nici un vaccin din lume nu a creat niciodată probleme” (se-
aude d-le Arafat? Poate citiți totuși linkurile din acest articol
către studiile și statisticile pe această temă…), Ministerul
Sănătății din România ar trebui să treacă rapid și să facă niște
studii statistice serioase în România plus să studieze la greu
toate studiile statistice și științifice care apar în lume pe acest
subiect. Ăsta-i rolul unui Minister care se respectă: să protejeze
populația, să prezinte studii și statistici exacte, nu să latre
lozinci la televizor pe banii noștri.
Nimeni nu e nebun să nu-și vaccineze copiii dacă acest ajută
ajută și dacă riscurile tind spre zero, așa cum nimeni nu e
nebun să-și vaccineze copiii atunci când se sesizează probleme
majore cu unele vaccinuri în diferite colțuri ale mapamondului,
în timp ce în alte locuri problemele sunt ținute sub preș
Nici până în ziua de azi Ministerul Sănătății nu a găsit de cuvință
să publice un raport final legat de CAUZA care a dus la moartea
și al îmbolnăvirile bebelușilor de SHU din Argeș și din alte județe
ale țării… S-au spus minciuni peste minciuni, într-o propagandă
asurzitoate a televizunilor și ziarelor Binomiste, cu manipularea
cu „eColi”, care inițial era din portocale (Digi24, Realitate etc),
apoi din supiță, apoi din carnea de pui și apoi din brânza de la
Lactate Brădet, în timp ce cel puțin una din mame a declarat că
bebelușul ei mânca doar lapte praf, iar în fișa medicală de la
autopsia bebelușilor morți nu apărea deloc că eColi-ucigașa ar fi
fost identificată în vreun fel (în timp ce altor bebeluși nici măcar
nu li s-a făcut autopsia deși au murit în spital).
Cert este, că exact că în aceeași perioadă s-a adus în România
un vaccin din Kazahstan neomologat în UE, care se afla în faza
de teste…și de care spre cinstea noastră, noi am scris în Premieră
în România (după ce ni s-a semnalat acest lucru de către un cititor
de-al nostru). A fost o Simplă Coincidență? Poate da sau Poate
nu. Căci atâta timp cât Ministerul Sănătății nu a găsit de cuviință
să informeze publicul despre cauza îmbolnăvirilor, e posibil orice,
nu? Ca să nu mai spunem de propaganda asuzitor de mincinoasă
și la manipulările și minciunile la care am asistat în acele zile.
Atunci când SUA a introdus vaccinul împotriva papilomavirusului
uman (HPV) în 2006, ratele de cancer de col uterin au scăzut
constant timp de mai multe decenii, în mare parte datorită
screening-ului reușit și rutinizat al cancerului de col uterin.
O tendință similară se desfășura și în Europa, inclusiv în Scan-
dinavia. În această regiune, Suedia s-a remarcat ca având cele
mai scăzute niveluri de cancer de col uterin.
Acum, Suedia pare gata să piardă această distincție. Centrul
Suediei pentru Prevenirea Cancerului de col uterin a raportat în
2017 că incidența cancerului de col uterin invaziv și-a inversat
cursul și crește în aproape toate regiunile țării.
Creșterea a fost deosebit de puternică (20%) în perioada de doi
ani din 2013 până în 2015. Nici Centrul, și nici autoritățile
suedeze din domeniul sănătății, și nici mass-media (n.r. dominată
de progresiști), nu oferă nicio explicație pentru schimbarea
tendințelor cancerului de col uterin.

Un cercetător suedez independent a decis să se uite mai atent.
Pe 30 Aprilie, 2018, el a publicat studiul:
Creșterea incidențelor de cancer cervical în Suedia: legătura cu
Vaccinarea HPV  *  Lars Andersson -- Published: April 30, 2018
Abstract
Centrul de Prevenire a Cancerului de col uterin din Suedia a
observat în raportul său anual o creștere substanțială a incidenței
cancerului de col uterin invaziv, în special în cei doi ani, 2014 și
2015. Am subgrupat datele în funcție de vârstă, folosind aceeași
bază de date statistice al Consiliului Național al Sănătății și
Protecției Sociale, utilizat de către autorii raportului menționat
mai sus. Creșterea incidenței cancerului de col uterin s-a dovedit
a fi cea mai proeminentă în rândul femeilor cu vârsta cuprinsă
între 20 și 49 de ani, în timp ce femeile cu vârsta peste 50 de
ani nu au înregistrat o creștere aparentă.
FDA a observat în studiile clinice la care s-a referit, la aprobarea
introducerii pe piață (a vaccinulii HPV), că femeilor expuse
anterior vaccinării la virusul papilloma uman (HPV) au avut o
creștere a modificărilor celulelor premaligne (n.r. pre-cancerigene),
în comparație cu controalele placebo.
Am discutat în acets articol, despre posibilitatea ca vaccinarea
împotriva HPV să poată juca un rol în creșterea incidenței can-
cerului de col uterin făcând în loc să prevină boala de cancer de
col uterin la femeile expuse anterior la HPV.
Există o relație de timp între începerea vaccinării (în Suedia) și
creșterea incidenței cancerului de col uterin.
Vaccinurile HPV au fost aprobate în 2006 și respectiv 2007, iar
cele mai multe fete au început să fie vaccinate în perioada
2012-2013.
Cercetătorul a publicat acest studiu în „Jurnalul Indian de etică
medicală”, unde a arătat că vaccinul HPV poate provoca
cancerul, mai degrabă decât să prevină cancerul de col uterin
la unele femei.
Această afirmație amenință în mod direct status-quo-ul
comercializării, vaccinurilor HPV, prezentate ca fiind universal
sigure și eficiente. Din acest motiv, autorul a ales să publice
sub un pseudonim – cu convingerea că „utilizarea numelui său
real ar fi invitat la repercusiuni personale de la cei care s-au
opus oricărei interogări asupra vaccinurilor” – dar nu a informat
revista că numele publicat și afilierile au fost fictive.
O săptămână mai târziu, această omisiune a devenit cunoscută
editorilor revistei, care au fost afectați și au publicat imediat o
corectură. Cu toate acestea, editorii au făcut în continuare, un
pas neobișnuit și curajos de a menține articolul pe site-ul
jurnalului, deoarece „problemele ridicate de acest articol sunt
importante și discuțiile despre acesta sunt în interesul publicului”.
Femeile Tinere și vaccinul HPV
Ca o primă etapă în evaluarea acestei creșteri neașteptate a
incidenței cancerului de col uterin în Suedia, strategia analitică
a cercetătorului anonim a fost să analizeze, pe grupe de vârstă,
aceleași date naționale care au informat despre acest lucru în
raportul din 2017.
Atunci cand cercetatorul a comparat ratele de cancer de col
uterin la femeile tinere (20-49 ani) cu ratele de cancer de col
uterin pentru femeile mai în vârsta (peste 50 de ani), el a constatat
ca vârsta a făcut o mare diferență: creșterea incidenței cancerului
de col uterin s-a dovedit a fi proeminentă în rândul femeilor tinere
cu vârsta cuprinsă între 20 și 49 de ani, în timp ce femeile cu
vârsta de peste 50 de ani nu au înregistrat o creștere aparentă.
Când a comparat schimbările în incidență a cancerului de col
uterin invaziv din 2006 față de 2015, a constatat din nou că ma-
joritatea cazurile de cancer apărute au afectat în cea mai mare
parte femeile mai tinere – și mai ales femeile ce aveau vârsta
de douăzeci de ani.
De ce ar trebui să se întâmple acest lucru, când ni se spune că
cancerul de col uterin indus de HPV „necesită adesea ani, chiar
și decenii, să se dezvolte după ce o persoană primește HPV”?
Ca răspuns, cercetătorul suedez arată că linia temporară de
încetinire nu se aplică tuturor femeilor care suferă de cancer de
col uterin.
De fapt, debutul rapid caracterizeaza aproximativ 25% din
cazuri, cu „un interval scurt de mai putin de 3 ani de la …
negative pana la descoperirea cancerului”.
Aceasta înseamnaă ca o crestere a incidentei cancerului de col
uterin ar putea fi foarte bine discernable in perioada scurta din
timpul observat în Suedia:
Țara a aprobat vaccinul Gardasil în 2006.
Până în 2010, aproximativ patru cincimi (80%) dintre fetele în
vârstă de 12 ani au primit vaccinul și aproximativ trei cincimi
(59%) fete de 13-18 ani au fost vaccinate printr-o „înțelegere”
asupra programului de vaccinare.
Până în 2012-2013, „cele mai multe fete tinere au fost vaccinate”.
Până în 2015, cele mai vechi fete din grupul de „capturi” (vârste
cuprinse între 15-18 ani) au ajuns la vârsta de 20 de ani și
astfel au fost „bine plasate în interiorul” cohortei de 20-29 de
ani care a prezentat cea mai mare creștere a incidenței cancerului
de col uterin .
Vaccinarea cu Gardasil în acest subgrup a produs un nivel mai
ridicat de schimbări premaligne de celule decât a făcut-o starea
„placebo” (normală).

Boala și reactivarea virală
Cercetătorul suedez oferă două explicații suplimentare (care
pot eventual și suprapuse) pentru creșterea valorii cancerului
de col uterin invaziv la femeile mai tinere.
Mai întâi, cercetătorul explică faptul că șapte din zece cazuri de
cancer de col uterin sunt legate doar de două tulpini de HPV
„țintă” (HPV 16 și 18), și că vaccinul HVP este inutil – și chiar
dăunător – persoanelor care au fost expuse acestor tulpini
înainte de vaccinare.
De fapt, el arătat ca US Food and Drug Administration (FDA) a
recunoscut aceasta problema in revizuirea clinica a Gardasil-
ului făcută în 2006, care a descris eufemistic potentialul de im-
bunatatire a bolii la persoanele vaccinate cu Gardasil care au
fost expuse la HPV 16 / 18 înainte de vaccinare în comparație
cu persoanele fără expunere la HPV 16/18 (p. 359). vaccinarea
cu Gardasil în acest subgrup a produs un nivel mai ridicat de
schimbări premaligne de celule decât a făcut „placebo-ul”
(nevaccinarea).
Pentru a explica efectele subgrupurilor diferențiate, cercetătorul
atrage atenția asupra fenomenului de reactivarea virală indusă
de vaccin, prin care un vaccin declanșează/activează un virus
latent care va manifesta „simptome severe după reactivare”.
Cu peste 200 de tulpini cunoscute de papilomavirus uman om-
niprezent (și peste o duzină care sunt asociate cu cancerul de
col uterin), este pe deplin plauzibil ca vaccinul HPV să reactiveze
tulpinile HPV care provoacă cancer (atât „țintă”, cât și „non-
țintă”) la femeile tinere infectate anterior cu HPV. Cercetătorul
suedez încheie:
Incidenta crescuta in randul femeilor tinere, posibilitatea de
reactivare a virusului dupa vaccinare, cresterea schimbarilor de
celule premaligne aratat de FDA pentru femeile care au fost deja
expuse la tipuri de oncogene [inducerea tumorii] HPV si relatia
de timp intre inceputul vaccinarii si cresterea cancerului de col
uterin in Suedia ar putea sprijini [punctul de vedere] ca vaccinul
HPV cauzează o crestere a cancerului de col uterin invaziv in
loc de a preveni aceasta in randul femeilor deja infectate.
Un record îngrozitor
De la începuturile lor, cele două vaccinuri HPV (Gardasil de
Merck și, în afara S.U.A., GlaxoSmithKline’s Cervarix) au fost
comercializate agresiv, beneficiile lor potențiale fiind supralicitate
și numeroasele lor riscuri deghizate, în special prin utilizarea
unei referințe de placebo inadecvată.
Practic singuri cercetătorii independenți au ajuns să critice
dovezile zgârcite ale aparatului de reglementare. Articole recent
publicate în British Medical Journal (BMJ), au adus câteva cifre
stricte care ilustrează înregistrările îngrozitoare ale vaccinului:
O rată a evenimentelor adverse grave de 1 la 15 (7%)
și o rată a mortalității printre cei vaccinați (de 14 la 10.000) care
depășește cu mult riscul de a muri de cancerul de col uterin
(care este de doar 0,23 la 10.000)
(cf. scrisorii BMJ, din Mai 2018).
Rapoarte la baza de date privind reactiile adverse globale ale
Organizatiei Mondiale a Sanatatii – au estimat in mod conservativ
ca reprezinta 10% din reactiile reale – de peste 305.000 de
reactii adverse in cazul in care se crede ca vaccinul HPV a fost
cauza, inclusiv 445 de decese ) și peste 1.000 de tumori can-
ceroase (inclusiv 168 de cancere de col uterin), printre alte
reacții grave  -- (cf. scrisorii BMJ, din Decembrie 2017).
Chiar si in tarile in care cazurile de cancer de col uterin este
mult mai mare, cercetatorii sunt atenți la preformanțele vaccinului
HPV si ajung la concluzia ca metodele dovedite si eficiente ca
și cost, cum e screeningul cancerului de col uterin, rămân cele
mai fezabile strategii de prevenire in țările cu resurse scăzute.
Un grup de cercetători indieni susțin într-un studiu științific că,
dintr-o perspectivă individuală, „o fetiță sănătoasa de 16 ani are
un risc imediat zero de a muri de cancerul de col uterin, dar se
confrunta cu un risc mic, dar real, de deces sau de handicap
severa de la un vaccin care inca nu va preveni un singur caz de
cancer de col uterin”.
Din perspectivă programatică, ei declară că: „nu există date în
literatură care să sugereze că vaccinarea poate înlocui screeningul
cancerului de col uterin”. Și că „Pentru orice acoperire a
populației, screening-ul cervical va detecta întotdeauna mai
multe tipuri de cancer decât poate preveni vaccinarea. Analizele
eficienței de cost au arătat că screening-ul cervical este mai
rentabil decât fie vaccinarea în monoterapie, fie vaccinarea cu
screening-ul.”
Revenind la Suedia, cercetătorii de la Centrul de Monitorizare
din Uppsala au descris cât de usor este pentru riscurile vaccinării
de a „scăpa de detectia epidemiologică”. Implicatiile, conform
acestui grup, sunt că „rapoartele de caz și seriile de cazuri nu
mai pot fi aruncate pur si simplu ca „anecdote” sau „coincidențe”,
iar contribuția lor la baza de date nu ar trebui să fie „tinuta” de
rezultatele unui studiu epidemiologic. Concluzia este că procesul
de aprobare al vaccinului corupt nu ar trebui să permită să fie
sacrificate femeile tinere pe altarul profiturile din industrie.

Sursa : InfoWars.com
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CUVINTE ÎNCRUCIŞATE

PRETEXT ZOOLOGIC de: Dan Vasile TOFOLEANU  
    

           
        

        

        
           

 
 

        
        
 
      
        
        

      
       

     
       

     
      

        
 

       
  

  
       
          
         

       
       
        
   

          
         
    
       

  
      
      

     
       

    
        

 

      

      
        

 

       
   

      

      
         
        

    
    
      

        

ORIZONTAL:
1) Liric ardelean, autorul volumului ”Rădăcinile

cerului”, volum din care am ales titlurile
”Cântec de căprioară”, ”Caii de foc” și
”Delfin” (Ion) - ”Somn de iezi” și ”Cai de
ploaie” sunt doua poezii incluse de acest
liric român în volumul ”Sunetul visarii” (Dan).

2) Scriitor contemporan care a publicat în anul
1981 romanul intitulat ”Dansul șerpilor”
(Petre) - Masculul pisicii. 

3) Specie de moluște gasteropode terestre - Poet
maramureșean, semnatarul titlurilor ”Cântecul
cerbilor”, ”Gorila” și ”Câinele din Capri” (Tiberiu;
vol. ”Goana după vânt”) - Coadă de lișiță!

4) Prozator ceh căruia Editura Univers i-a pub-
licat în anul 1978 romanul ”Tânărul și balena
albă” (Vladimir) - Taur...fără coadă! 

5) Trup de lamă! - Dragostea animalelor - Cap
de mangustă!

6) Eroul ”Amintirilor din copilarie”, cel care a furat
pupăza din teiul satului și a încercat să o vândă
la iarmaroc - ”Pisica și șoarecele” și ”Măgarul și
calul” sunt doar două din fabulele care aparțin
acestui autor semilegendar al antichității grecești. 

7) Vierme anelid care traiește în pământ (pl.) -
Animal cu țepi.

8) Alt nume sub care este cunoscut ”Dragonul
din Komodo”, cea mai mare șopârlă terestră
(pl.) - Rasă de gâște din Rusia.

9) Cap de inăriț! - Specie de antilopă - Coadă
de pterodactil!

10) Pasăre de baltă - Trup de canar!
11) Măgar - În volumul de schițe umoristice

”Amintiri inventate” acest prozator român a
inclus și titlurile ”Cursa de șoareci” și ”Calul
troian” (Laurențiu).

VERTICAL:
1)  Scriitor contemporan român, autorul apre-

ciatului roman ”Animale bolnave” (Nicolae)
- Cornută domestică. 

2) Ca un cerb... în nord - Poet român din
creația căruia amintim titlurile ”Șarpele de
casă și ograda”, ”Cocoșul morii” și ”Bufnița”
(Alexandru). 

3) ”Sunt încă lup” este una din poeziile care
poartă semnătura acestui liric autohton
(Gheorghe) - Pești de apa dulce. 

4) Cap de dulău! - Poet și prozator contempo-
ran, autorul volumelor ”Vin păsările
călătoare” și ”Moartea păsării-săgeată”
(Horia) - Coadă de delfin! 

5) Un ”Joc de cai” ne-a fost descris în versuri de
acest liric român (George) - Câinele Deltei.

6) Poet american, semnatarul versurilor intitulate
”Lupii” (Allen; 1899-1979) - Cunoscut scriitor
ardelean din creația căruia am desprins poezi-
ile ”Cântec de căprioară” și ”Calul alb” (Emil).

7) Gen de insecte himenoptere - Cap de
șcal!... - Și trup de șoarece! 

8) Pește teleostean, răpitor, înrudit cu pălămida
- Pește marin din familia sturionilor.

9) Cal dobrogean - Mic animal cu trompa -
Asin! 

10) Porc, godac - Dulău.
11) Animal sud-american denumit și ”leneșul

cu două degete” - Poet român, autorul ti-
tlurilor ”Buratec lunar”, ”Cocori” și ”Veverița
toamna” (Ion).

Dicționar: ENA, URAL, OSAN, OMAL, UNAU.

Cele 12 Legi ale Karmei 
– Cum acționeaza Karma în viața noastră

Cuvantul “karma” in limba sanscrita inseamna
“actiune”. Legea karmica este foarte asem-
anatoare cu legea lui Newton care sustine ca
“orice actiune trebuie sa aiba si o reactie”.
Atunci cand gandim, cand vorbim sau cand
actionam vom initia o forta care va reactiona
in consecinta. Aceasta reactie nu va putea fi
eradicata niciodata.
Aceasta lege a cauzei si a efectului nu trebuie
sa o privim ca fiind o pedeapsa, menirea acestei
legi fiind aceea de a ne ajuta sa ne dezvoltam.
O persoana nu va putea niciodata sa scape de
consecintele actiunilor sale de aceea este nece-
sara o mai mare constientizare a acestor actiuni
proprii si o cunoastere a acestor legi.

Credinta ne invata ca fiecare dintre noi suntem responsabili pentru propriile noastre actiuni,
iar consecintele acestor actiuni se vor face simtite in aceasta viata sau intr-o viata viitoare.
Actiunile din trecutul tau sunt cele care determina evenimentele cu care te confrunti in
prezent. In budism se crede ca tot ceea ce simtim, tot ceea ce spunem si tot ceea ce facem,
va aduce cu sine anumite concecinte, in concordanta cu intentiile noastre. In loc sa privim
karma ca fiind o pedeapsa pentru greselile noastre din vietile anterioare, putem sa o privim
ca fiind o lege care ne ajuta sa traim intr-o armonie, intr-o unitate cu tot ceea ce exista.
Aplicarea acestei legi in viata ta determina aparitia anumitor consecinte, fericite sau nu.
Iata deci cele 12 legi ale karmei care odata intelese si aplicate va vor aduce implinirea,pacea
si fericirea.
1. MAREA LEGE – LEGEA CAUZEI SI EFECTULUI

“Așa cum semeni, așa vei culege”. Tot ceea ce emitem in Univers se intoarce la noi
amplificat . Dacă ceea ce ne dorim este fericire, pace, iubire, prietenie … Apoi, ar
trebui să oferim fericire, pace ,iubire si prietenie altora.

2. LEGEA CREATIEI
Viata nu se intampla pur si simplu , este nevoie de participarea noastră. .Noi suntem
una cu Universul , atat in interiorul cat si in afara noastra si noi suntem conectati cu totul.
Ceea ce este in afara noastra,in viata noastra ..este o reflectare a interiorului nostru. Fii
tu insuti si inconjoara-te de ceea ce iti doresti sa ai in viata,de oameni buni,care te
iubesc,te sustin,de relatii pline de armnie si iubire…de tot ce vrei sa traiesti.

3. LEGEA UMILINTEI
Ceea ce refuzi , va continua pentru tine. Cu alte cuvinte,acel lucru caruia tu te
impotrivesti va fi si mai mult prezent in viata ta.Dacă consideram ca cineva ne este
dusman sau consideram ca gasim o trasatura de caracter negativa cuiva , atunci noi
insine nu suntem focusati pe un nivel superior de existenta.

4. LEGEA CRESTERII 
“Oriunde te duci, acolo esti”. Pentru ca noi sa crestem in Duh, noi suntem cei care
trebuie să ne schimbam nu oamenii, locurile sau lucrurile din jurul nostru. Singurul
lucru pe care il putem controla in viata suntem noi insine. . Cand ne vom schimba in
interiorul nostru si vom tine cond de calauzirile inimilor atunci si viata noastra se va
schimba.

5. LEGEA RESPONSABILITATII
Ori de câte ori există ceva în neregulă în viata mea, este ceva în neregulă în mine. Noi
oglindim ceea ce ne inconjoara si ceea ce ne inconjoara sunt oglinzi pentru noi.Acesta
este un adevăr universal. Cu alte cuvinte absolut totul ce traim este doar responsabilitatea
noastra,noi am atras prin cuvintele,gandurile si faptele noastre.

6. LEGEA CONEXIUNII
Fiecare pas duce la urmatorul,si asa mai departe,si asa mai departe… Chiar daca
ceva ne pare inconsecvent sa stim ca este bine caci in Univers totul este conectat. Ca
sa termini ceva, primul pas este sa te apuci de el.Nici primul pas nici ultimul nu sunt cei
mai importanti. Prezentul,Trecutul si viitorul sunt toate conectate…

7. LEGEA FOCUSARII
Nu te poti gandi la 2 lucruri in acelasi timp Cand ne focusam pe valorile spirituale nu
mai putem avea ganduri cu vibratie joasa care genereaza manie sau furie.

8. LEGEA DARUIRII SI OSPITALITATII
Atunci cand crezi ca ceva este adevarat acel ceva se va manifesta ca adevar pentru
tine. Ceea ce ne asumam din invataturi se va vedea in practica de zi cu zi.

9. LEGEA LUI AICI SI ACUM
Privind in urma la ceea ce a fost ne impiedica sa traim in AICI SI ACUM. Vechile
ganduri,credinte si iluzii ale trecutului trebuiesc eliberate pentru ca ne impiedica sa
avem altele noi.

10. LEGEA SCHIMBARII 
Istoria se repeta pana cand noi ne invatam lectiile de viata.

11. LEGEA RABDARII SI RECOMPENSEI
Ca sa fii recompensat pt ceva trebuie sa trudesti.Recompensele de valoare necesita
rabdare si munca persistenta. Poate bucuria nu vine imediat dar sigur va veni la
momentul cel mai bun. Anticipeaza acest lucru!

12. LEGEA IMPORTANTEI SI INSPIRATIEI
Primesti intotdeauna inapoi ceea ce tu ai oferit.Valoarea adevarata a unui lucru este
rezultatul direct al intentiei si energiei investite. Fiecare contributie de-a ta este pentru
intreaga creatie. Ceea ce faci are un impact asupra tuturor. Contributiile pline de iubire
aduc viata si inspiratie Intregului.

Psiholog Alina Blagoi
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DIN LUMEA VEDETELOR

CANNES 2018
Lista premiilor Festivalului de Film

Cea de-a 71-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes şi-a
desemnat, sâmbătă seară, câştigătorii, iar trofeul Palme d'Or i-
a revenit lungmetrajului "Une affaire de famille", de Hirokazu
Kore-eda.

Prezentăm în continuare lista completă a premiilor celei de-a
71-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film de la Cannes (8 -
19 mai):
Competiţia oficială:
Palme d'Or - "Une affaire de famille", de Hirokazu Kore-eda
Marele Premiu al Juriului (Grand Prix) - "BlacKkKlansman", de

Spike Lee
Premiul Juriului - "Capharnaüm", de Nadine Labaki
Premiul pentru regie - Pawel Pawlikowski, pentru "Cold War",
Premiul pentru scenariu - "Heureux comme Lazzaro", de Alice

Rohrwacher, şi "3 Faces", de Jafar Panahi
Premiul pentru interpretare masculină - Marcello Fonte, pentru

rolul din "Dogman", de Matteo Garrone
Premiul pentru interpretare feminină - Samal Yeslyamova, pentru

rolul din "Ayka", de Sergey Dvortsevoy
Caméra d'Or - "Girl", de Lukas Dhont
Palme d'Or pentru scurtmetraj - "All These creatures", de

Charles Williams
Menţiune specială pentru scurtmetraj: "Yan Bian Shao Nian",

de Wei Shujun.

Un Certain Regard:
Marele Premiu - "Grans/ Border", de Ali Abbasi
Premiul juriului - "Chuva e cantoria na aldeia dos mortos/ The

dead and the others", de João Salaviza, Renée Nader Mes-
sora

Premiul pentru regie - "Donbass", de Sergei Loznitsa
Premiul pentru scenariu - "Sofia", de Meryem Benm'barek
Premiul pentru interpretare - Victor Polster, pentru rolul din

"Girl", de Lukas Dhont

Cinéfondation:
Premiul I - "El verano del Leon Electrico", de Diego Cespedes
Premiul al II-lea - "Kalendar", de Igor Poplauhin, "Dong Wu

Xiong Meng", de Shen Di
Premiul al III-lea - "Inanimate", de Lucia Bulgheroni

Quinzaine des réalisateurs
Premiul Art Cinema: "Climax", de Gaspar Noé
Premiul Société des auteurs et compositeurs dramatiques

(SACD): "En liberté", de Pierre Salvadori
Label Europa Cinema: "Troppa Grazia", de Gianni Zanasi

La Semaine de la critique
Marele premiu al juriului: "Diamantino", de Gabriel Abrantes şi

Daniel Schmidt

Premiul Fondation Louis Roederer: Félix Maritaud ("Sauvage")

Premiul Société des auteurs et compositeurs dramatiques
(SACD): "Women at War", de Benedikt Erlingsson şi Ólafur
Egill Egilsson

Cannes Soundtrack: Roma Zver şi German Osipov, pentru
"L'Eté", de Kirill Serebrennikov

L'oeil d'or: "Samouni Road", de Stefano Savona

Premiul FIPRESCI: "Burning", de Lee Chang-dong (competiţie);
"Girl", de Lukas Dhont (Un certain Regard), "One Day", de
Zsófa Szilagyi (Semaine de la Critique/ Quinzaine des réal-
isateurs)

Carrosse d'Or - Martin Scorsese
Palme d’or spéciale: Jean-Luc Godard
Queer Palm - "Girl", de Lukas Dhont
Palm Dog - câinii din "Dogman", de Matteo Garrone

NUNTA REGALĂ: Prinţul Harry s-a căsătorit cu Meghan Markle
Fosta actriţa americană Meghan Markle şi Prinţul Harry al Marii Britanii, nepotul reginei Elisabeta a II-a, s-au
căsători religios, ceremonia având loc la capela St. George de pe domeniul Castelului Windsor.
Ceremonia a început sambata, în jurul orei 12.00, a durat aproximativ o oră şi a fost oficiată de David Conner,
decan de Windsor, şi de arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby.
Ceremonia, care a respectat tradiţiile monarhiei britanice, a fost presărată şi cu câteva elemente de insolit şi
noutate. Un astfel de moment intim a fost cel când, după ce mireasa a ajuns la altar, fiind condusă de socrul
său, prinţul Charles, viitorul soţ i-a spus: "Arăţi uimitor".
"Doi oameni s-au îndrăgostit şi cu toţii am apărut aici", a spus episcopul Michael Curry, şeful afro-american al
Bisericii episcopale, într-un discurs în care a amintit de regele biblic Solomon, dar şi de Martin Luther King Jr.
Remarcile sale au fost urmate de un cor gospel care a cântat piesa "Stand by Me".
De asemenea, lady Jane Fellowes, sora regretatei mame a prinţului Harry, lady Diana, a susţinut un mic
discurs în memoria acesteia, în timpul ceremoniei de căsătorie.
Fosta actriţă americană Meghan Markle - într-o rochie de mireasă marca Givenchy - a ajuns la capela Saint
George din Windsor în jurul orei locale 12.00.
Cu aproximativ 25 de minute înainte, mirele, prinţul Harry a sosit la capelă însoţit de fratele său, prinţul
William, care îi este cavaler de onoare. Ambii au optat pentru uniforme de gală ale regimentului de cavalerie
Blues and Royals din armata britanică.
Apoi au sosit, în ordine, mama miresei, Doria Ragland, tatăl prinţului Harry, prinţul Charles, şi soţia acestuia,
Camilla, bunica mirelui, regina Elizabeth a II-a, şi prinţul consort Philip şi ducesa Catherine de Cambridge,
alături de doi dintre copiii săi, prinţesa Charlotte şi prinţul George.
Prinţul Harry al Marii Britanii şi soţia sa, Meghan, deveniţi duce şi ducesă de Sussex, au părăsit capela Saint
George din Windsor, unde s-au căsătorit, sâmbătă, la prânz, şi au parcurs în caleaşcă oraşul, pe o distanţă de
câţiva kilometri, până la castelul Windsor, potrivit presei internaţionale.
După ce au ieşit din capela unde s-au căsătorit, înainte de a coborî scările, mirii s-au sărutat, fiind ovaţionaţi
de cei circa 2.500 de oameni obişnuiţi adunaţi în faţa lăcaşului de cult.
Prinţul Harry şi Meghan Markle şi-au spus jurămintele de căsătorie şi au schimbat inelele. Ei sunt oficial
căsătoriţi religios.
"Arăţi minunat!" i-a spus Prinţul Harry lui Meghan când a văzut-o la altar. Tiara cu diamante purtată de
Meghan este împrumutată de Regină. Voalul are flori din fiecare ţară din Commonwealth.
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• Bărbaţii bogaţi refuză să se considere bătrâni.
Nici femeile tinere nu acceptă să se simtă sărace. 

• O femeie, când are bani, devine independentă faţă
de bărbaţi… Un bărbat, când are bani, devine de-
pendent de femei!

• Un bărbat educat nu ar privi niciodată cu nerușinare
picioarele unei femei îmbrăcată cu fustă mini...nu,
el ar trebui să facă ceva pentru ca ea să se aplece!

• Ce este fusta ?
- Fusta este o pătură socială, care acoperă un
organ central, la care pot să adere toți membrii, cu
condiția să nu traseze sarcini...

• Un doctor şi o doctoriţă fac sex.
El: - Se vede că ai studiat ginecologia, te miști ex-
traordinar!
Ea: - Se vede că tu ești un anestezist de excepție,
n-am simțit absolut nimic!

• - Azi mi-am facut CV-ul. L-am scris, l-am redactat,
l-am recitit de cateva ori apoi m-a apucat plansul.
- De ce?
- Este pacat sa trimiti un asemenea om la munca.

• Pleaca sotul in alta camera cu mobilul in buzunar.
Scoate mobilul si suna acasa pe fix.
Sotia ridica receptorul.
Sotul: - Scumpo, te iubesc... Apoi inchide.
Se intoarce inapoi si intreaba:
- Cine a sunat?
- Nimeni... o prietena...

• -Domnule doctor, impotenta te ia asa, dintr-odata? 
-Nu, mai intai te lasa sa te faci de ras de vreo 2-3
ori...

• - Mai, Bula, schimba-ti numele pentru ca, daca
schimbi prima litera, iese un cuvant foarte urat.
A doua zi: 
- Bula, ti-ai schimbat numele?
- Da, doamna invatatoare. Acum ma cheama Denis!

• Poziția perfectă în pat?
Lângă priză ca să-mi pot încărca telefonul.

• Anunț la matrimoniale pe timp de criză:
Caut femeie rezistentă la frig, foame și bătaie. Rog
seriozitate!

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

• Cinci necesități importante pentru un bărbat:
1. Este foarte  important să aibă o femeie care să
facă toate treburile în casă: să gătească pentru el,
să facă curat și să aibă și o slujbă.
2. Este foarte important să aibă o femeie care să-l
binedispună.
3. Este foarte important să aibă o femeie în care să
aibă încredere și să nu-l mintă.
4. Este foarte important să aibă o femeie bună la
pat și căreia să-i placă să fie cu el.
5. Și cel mai important este ca cele patru femei să
nu se cunoască!

• Micul Thomas, cel mai bun elev din clasa o intreaba
pe invatatoare daca poate sa-i vorbeasca dupa ore.
Ea accepta. 
- Ce vrei sa-mi zici Thomas?
- Cred ca sunt prea inteligent ca sa raman in clasa
asta, ma plictisesc! 
As vrea sa trec direct la Liceu.
Directorul scolii este informat si il intreaba pe
Thomas daca vrea sa treaca niste teste.
Thomas accepta fara sa ezite si testarea incepe.
- Sa vedem Thomas: 3x4?
- 12
- si 6x6?
- 36, domnule director.
- Capitala Japoniei?
- Tokio!
Testul continua inca o jumatate de ora, Thomas nu
face nici o greseala!
La sfarsitul testului, directorul este multumit, dar
profesoara intreaba daca poate sa-i puna si ea cat-
eva intrebari. 
Amandoi accepta.
Profa incepe:
- Thomas, vaca are 4 si eu am 2, ce este?
- Picioarele, doamna.
- Corect, ce gasim in pantaloni tai si nu gasim in ai
mei?
Directorul se mira de intrebare...
- Buzunare, doamna
- Bine Thomas, unde au femeile parul cel mai cret?
Directorul se pregateste sa intervina chiar cand 
Thomas raspunde:
- In Africa, doamna! raspunde copilul fara sa ezite.
- Ce este moale dar cu mainile unei femei devine
tare?
Directorul deschide ochii mari dar inainte sa vor-
beasca, 
Thomas raspunde:
- Oja pt unghii, doamna.
- Ce au femeile si barbatii in mijlocul picioarelor?
- Genunchi, doamna!
- Bine, si ce are o femeie maritata mai larg decat
una nemaritata?
Directorului nu-i vine sa creada ce aude.
- Patul, doamna!
- Care parte a corpului meu este des cea mai
umeda?
- Limba dumneavoastra, doamna!
- Ce cuvant care incepe cu litera C... inseamna
ceva care poate sa fie umed sau sec si pe care bar-
batii le place sa-l priveasca?
- Cerul! spune Thomas
Directorul rasufla usurat, transpirat si decide sa
opreasca testul si spune:
- Nu o sa te trimit la liceu, o sa te trimit direct la Uni-
versitate! 
Chiar si eu as fi picat acest test...
Morala: Cu inaintarea in varsta devenim perverși
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Care este arhietipul
personalității tale 

conform lui Carl Gustav Jung?
Termenul „arhetip” isi are originile in Grecia antica. Radacinile
cuvantului sunt archein, care inseamna „originar sau vechi „; si
typos, care inseamna „tipar, model sau tip”. Sensul este de
„tipar originar” pentru orice persoana, obiect, sau concept similar
care este derivat, copiat, modelat sau emulat dupa acesta.
Psihologul Carl Gustav Jung a folosit conceptul de arhetip in
teoria sa despre psihicul uman. El credea ca personajele
universale mitologice — arhetipurile — raman in subconstientul
colectiv al oamenilor din intreaga lume. Arhetipurile reprezinta
motive umane fundamentale ale experientei evolutiei noastre;
in consecinta, acestea evoca emotii profunde.

Tipurile dominate de Ego
1.  Inocentul * Motto: Liberi sa fim si tu si eu

Dorinta cea mai profunda: sa ajunga in Paradis
Scop: sa fie fericit
Cea mai mare teama: sa fie pedepsit pentru ca a
facut un lucru rau sau gresit
Strategie: sa faca lucrurile corect
Slabiciune: plictisitor, cu toata inocenta lui naiva
Talent: credinta si optimism
Inocentul mai este cunoscut si ca: utopic, traditionalist,

naiv, mistic, sfant, romantic, visator.
2. Orfanul / Un tip sau o tipa oarecare 

Motto: Barbatii si femeile au fost creati egali
Dorinta cea mai profunda: relationarea cu altii
Scop: sa simta ca apartine
Cea mai mare teama: sa fie lasat pe dinafara sau
sa faca nota discordanta cu multimea
Strategie: dezvolta virtuti obisnuite solide, este
realist, pastreaza contactul cu realitatea
Slabiciune: isi pierde propria identitate in incercarea de

a se amesteca in multime sau de dragul unor relatii superficiale
Talent: realism, empatie, sinceritate
Omul oarecare este si: baiatul bun la toate, un om obisnuit,
cunoscutul de alaturi, o persoana realista, carieristul, bunul
cetatean, vecinul saritor, majoritatea tacuta.

3. Eroul *  Motto: Daca vrei cu adevarat, poti
Dorinta cea mai profunda: sa-si dovedeasca valoarea
prin fapte curajoase
Scop: sa dobandeasca maiestrie intr-un domeniu
care sa contribuie la imbunatatirea lumii
Cea mai mare teama: slabiciune, vulnerabilitate,
sa fie considerat fricos
Strategie: sa fie cat se poate de puternic si competent
Slabiciune: aroganta, intotdeauna are nevoie sa

duca o batalie
Talent: competenta si curaj
Eroul mai este si: razboinicul, cruciatul, salvatorul, supereroul,
soldatul, ucigasul de dragoni, castigatorul si coechipierul.

4. Altruistul *  Motto: Iubeste-ti aproapele ca pe tine insuti
Dorinta cea mai profunda: sa-i protejeze si sa aibe
grija de altii
Scop: sa-i ajute pe altii
Teama cea mai mare: egoismul si lipsa de re-
cunostinta
Strategie: sa faca lucruri pentru altii
Slabiciune: spirit de sacrificiu si tendinta de a se lasa
exploatat

Talent: compasiune, generozitate
Altruistul mai este si: sfant, altruist, parinte, persoana care
ajuta, persoana care sprijina.

Tipuri de Suflet
5. Exploratorul *  Motto: Lasati-ma liber

Dorinta cea mai profunda: libertatea de a se
descoperi pe sine explorand lumea
Scop: o viata mai buna, mai autentica, mai implini-
ta
Teama cea mai mare: constrangerea, conformismul
si golul interior
Strategie: calatorii, cautari si descoperirea de lucruri
noi, evadarea din plictiseala

Slabiciune: plimbari fara scop, lipsa de integrare
Talent: autonomie, ambitie, respectarea propriilor principii
Exploratorul este si: cautator, iconoclast, calator, individualist,
pelerin.

6. Rebelul *  Motto: Regulile sunt facute pentru a fi incalcate
Dorinta cea mai profunda: razbunare sau revolutie
Scop: sa rastoarne ceea ce nu functioneaza
Teama cea mai mare: neputinta sau ineficienta
Strategie: tulbura, distruge, sau socheaza
Slabiciune: poate trece de partea intunecata, crima
Talent: impresioneaza, libertate radicala
Razvratitul mai este cunoscut si ca: rebel, revolutionar,
salbatic, inadaptat sau iconoclast.

7. Indragostitul *  Motto: Tu esti unicul
Dorinta cea mai profunda: intimitate si traire
Scop: a relationa cu oamenii, cu munca si impre-
jurimile pe care le iubesc
Teama cea mai mare: a nu fi singur, a nu fi dorit, a
nu fi iubit
Strategie: sa devina tot mai atragator din punct de
vedere fizic si emotional
Slabiciune: dorinta de a face altora pe plac cu

riscul de a-si pierde propria identitate
Talent: pasiune, recunostinta, apreciere si angajament
Indragostitul mai este si: partener, amic, prieten apropiat, en-
tuziasmat, senzual, sot, creator de echipa.

8. Creatorul *  Motto: Daca poti sa-ti imaginezi un lucru, atunci
poti sa il si faci

Dorinta cea mai profunda: sa creeze lucruri de du-
rata
Scop: sa realizeze o viziune
Teama cea mai mare: viziune sau executie medioc-
ra
Strategie: dezvoltarea abilitatii si indemanarii artis-
tice
Sarcina: sa creeze cultura, sa exprime propria viz-

iune
Slabiciune: perfectionism, solutii proaste
Talent: creativitate si imaginatie
Creatorul mai este si: artist, inventator, inovator, muzician,
scriitor sau visator.

Tipuri de Sine
9. Bufonul *  Motto: Doar o viata avem

Dorinta cea mai profunda: sa traiasca momentul
cu multa bucurie
Scop: sa se distreze si sa amuze intreaga lume
Teama cea mai mare: sa se plictiseasca sau sa-i
plictiseasca pe altii
Strategie: sa se joace, sa glumeasca, sa fie amuzant
Slabiciune: frivolitate, pierderea timpului
Talent: bucurie

Bufonul mai este si: nebunul, cel care se tine de sotii, clovnul,
glumetul sau comediantul.

10. Inteleptul *  Motto: Adevarul te va elibera
Dorinta cea mai profunda: sa gaseasca adevarul.
Scop: sa-si foloseasca inteligenta si capacitatea
de analiza pentru a intelege lumea.
Teama cea mai mare: de a fi pacalit, a fi indus in
eroare—sau ignoranta.
Strategie: cautare de informatii si cunoastere;
analiza de sine siintelegerea proceselor de gandire.
Slabiciune: poate studia detaliile la nesfarsit fara

sa actioneze.
Talent: intelepciune, inteligenta.
Inteleptul mai este si: expert, invatat, detectiv, consultant,
ganditor, filozof, academician, cercetator, strateg, profesionist,
mentor, profesor, contemplativ.

11. Magicianul *  Motto: Fac ca totul sa devina posibil.
Dorinta cea mai profunda: a intelege legile funda-
mentale ale universului
Scop: sa transforme visele in realitate
Teama cea mai mare: consecinte negative fara in-
tentie
Strategie: dezvolta o viziune si traieste dupa ea
Slabiciune: devine manipulator
Talent: gaseste solutii din care toata lumea are de

castigat
Magicianul mai este si: vizionar, catalizator, inventator, lider
carismatic, saman, vindecator, vraci.

12. Conducatorul *  Motto: Puterea nu este totul, este unicul
lucru.

Dorinta cea mai profunda: controlul
Scop: sa creeze o familie sau comunitate prospera
si de succes
Strategie: exercitarea puterii
Teama cea mai mare: haos, detronare
Slabiciune: autoritar, incapacitate de a delega
Talent: responsabilitate, atitudine de lider
Conducatorul mai este si: sef, lider, aristocrat,

rege, regina, politician, exemplu de urmat, manager sau ad-
ministrator.

Cele patru orientari cardinale
Cele Patru Orientari Cardinale definesc patru grupuri, fiecare
grup avand trei tipuri. Fiecare grup este motivat de o orientare
specifica fiecaruia: implinirea de sine, libertatea, dorinta de so-
cializare si ordinea.
Aceasta este o variatie a celor trei Tipuri de grupuri mentionate
anterior; cu toate acestea, desi toate tipurile din categoriile
Ego, Suflet si Sine impartasesc aceeasi sursa de motivatie,
tipurile care alcatuiesc cele patru grupuri de orientare au surse
de motivatie diferite, insa o orientare comuna. De exemplu,
Altruistul este manat de nevoia de a-si implini ego-ul indeplinind
nevoile altora, ceea ce este o orientare sociala; in timp ce
Eroul, manat de asemenea de nevoia de a-si implini ego-ul, o
face prin acte de curaj care ii dovedesc valoarea de sine.
Intelegerea criteriilor de clasificare ajuta la o mai buna intelegere
a motivatiilor si a dinamicii de perceptie de sine a fiecarui tip in
parte.

Tu unde te ragasesti in aceste arhetipuri?
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Locul de pe terra de unde 
nimeni nu s-a mai întors!!! 

În Asia Centrală, între
Kazahstan și Uzbekistan,
se întinde Marea Aral
sau Marea Ostroavelor,
care odată adă pos tea
1500 de insu li țe. Cea
mai mare dintre ele este
Barsa Kelmes dar și cea
mai enig ma ti că. 
Insula nu mai este locuită
de nimeni de foarte mult
timp. În limba kazahă
numele ei se traduce
prin insula dispăruților,
pentru că toți cei care

s-au aventurat în inima ei au dispărut.
Deasupra ei apare o ceață stranie. Sate întregi au fost înghițite de această pâclă
care, ca o umbră a morții, pare să-și pândească victimele.Locuitorii dimprejurul
insulei sunt convinși că acolo se găsește o poartă între lumi, o poartă a timpului.
Se spune că prin această poartă apar adesea în plan real, ființe enigmatice care
astăzi nu mai există, păsări cu aripi mari, cu dinți și cioc ascuțit, monştri ai apelor,
creaturi ciudate care seamănă cu dinozaurii erei mezozoice. Aici, ceasurile nu
mai funcționează, o oră transformându-se într-o zi.

În secolul al XIII lea, în
timpul marilor cuceriri ale
imperiului mongol, pe
această insulă se retrăgea
populația din cale acestor
hoarde. Când reveneau
în locu ri le de baștină,
constatau că erau mai
bătrâni cu ani și nu cu
luni de zile, cât stătuseră
în realitate, pe această
insulă.Insula le înghițise
cu lăcomie zeci de ani.
În anii 50 insu la a început
să fie locuită și datorită
faptului că temperaturile

pe timpul iernii erau mai ridicate. La sfârșitul iernii, populația care se retrăsese pe
insulă nu a mai revenit pe continent. Rudele acestora au pornit în căutarea lor. O
echipă a rămas la țărmul insulei, iar cealaltă a pornit în interiorul insulei, în căutarea
dispăruților. Neîntorcându-se la țărm cea de-a doua echipă, au fost alertate autoritățile.
Acestea au trimis un avion într-un zbor de recunoaștere. Piloții au văzut ceața
groasă care acoperea ostrovul. Deasupra pâclei zburau niște obiecte ovale care
intrau și ieșeau din ceață. Acele ceasornicelor au început să se miște haotic iar
motoarele avionului s-au oprit, pilotul fiind obligat să aterizeze pe insulă.

Discurile luminoase au
stat nemișcate, monitor-
izând echipajul minute
în șir. 
Autoritățile au trimis în
interiorul insulei câini
special dresați, pentru
a descoperi persoanele
dispărute. Aceștia nu s-
au mai întors. Autoritățile
au luat decizia de a trim-
ite un tanc, închis er-
metic, iar pe caroserie
au așezat mai multe

aparate de măsurat.
Tanchistul a fost instruit să nu iasă din tanc și să mențină în permanență legătura
radio cu cei rămași la țărm. Mai mult, tancul a fost legat cu un cablu metalic
pentru a împiedica dispariția acestuia. Tancul a înaintat o bucată de vreme,
tanchistul raporta ceea ce vede până când transmisia s-a întrerupt. Cei de la țărm
au tras tancul spre țărm și au constatat că acesta era acoperit cu un strat gros
care semăna cu gheața. Când au deschis tancul au constatat că tanchistul
dispăruse, scrie efemeride.ro.Mostre din gheață au fost duse la Moscova pentru
a fi cercetat și s-a ajuns la concluzia că particulele sunt de origine necunoscută.
Vadim Cernobrov, cercetător rus, vorbește despre faptul că pe insulă ar fi
amplasată o bază a extratereştrilor, iar pâcla este un scut de protecție a aces te -
ia. În prezent insula este nelocuită, iar autoritățile au interzis accesul.

Capitulațiile medievale din România centenară 
Istoriografia românească tinde să prezinte
faptul că, în secolele de dominaţie otomană
asupra ţărilor române, acestea n-au fost trans-
formate în paşalâc (adică nu au fost preluate
în administrare turcească directă), ca un fel
de dibăcie victorioasă a românilor pentru
supravieţuire în vremuri de restrişte, în timp
ce în realitate nu era nimic altceva decât o
modalitate prin care opresorul străin obţinea

acelaşi efect, dar cu un cost infinit mai mic, în măsura în care – şi este de
accentuat! – exista o administraţie românească gata să-şi oprime propriul popor
chiar mai abitir decât o administraţie străină. Forma juridică prin care puterea
străină își impunea condițiile o constituiau așa-numitele „capitulații”.
La bază, regimul „capitulațiilor” a izvorât din necesitatea reglementării într-un fel a
relațiilor dintre statele europene creștine și Poarta Otomană (islamică), inclusiv a
prezenței cetățenilor celor dintâi pe teritoriul acesteia din urmă, unde dreptul comun
se confunda cu cel religios. Și atunci Poarta consimțea să acorde un statut
intermediar (ahdname) – respectiv nici teritoriu înglobat islamului (dar al islam), nici
teritoriu de cucerit (dar al harb) – care consta într-o serie de privilegii privind
practicarea negoțului sau drepturi pentru cetățenii din statele europene prezenți în
Imperiul Otoman (de a fi judecați de consulii proprii ori de a-și profesa religia etc.).
Dacă însă țara europeană creștină (cum a fost cazul Ţărilor Române) era una slabă
în raport cu puternica Poartă Otomană, statutul intermediar (ahdname) acordat era
citit și opera în cheie inversă: respectiva țară era considerată ca acceptată într-un
fel de vasalitate, presupusele privilegii (precum autonomia administrativă și alegerea
domnilor) erau în fapt contra cost (un tribut mai mare sau mai mic, în funcție de con-
junctura politică din zonă), iar adevăratele privilegii erau ale otomanilor prezenți pe
teritoriul țării respective (practic, nu intrau sub jurisdicția locală).
Nu seamănă tulburător de mult situația aceasta din Ţările Române medievale cu
situația actuală din România, parte a NATO, membră a UE și care mai împlinește
și centenarul existenței sale întregite de sine stătătoare?!
După ce au simțit, veacuri de-a rândul, strânsoarea brațelor estice, românii au
ajuns, din anii 2000, în mult râvnitele brațe vestice. Acestea, în numai câțiva ani, le-
au luat totul de atâta iubire: resursele subsolului, industriile, băncile, telecomunicațiile,
utilitățile, comerțul, pădurile și cea mai mare parte din pământurile agricole. Ca
urmare, în baza proprietăților dobândite, au preluat, în virtutea regulilor capitaliste
însele, decizia, transformând rapid și, foarte important de menționat fără ocupație
militară, România într-o biată colonie! Dar, mirare!, nu i-a luat, așa cum ar fi firesc, și
administrarea, după preluarea proprietății și deci deciziei. De ce? Păi, brațele
vestice, care combină inteligent forța cu eficiența (de trăiesc astfel bine-mersi de
secole pe seama altora), au trei motive. Lăsând administrarea în cârca românilor,
stăpânii străini ies mai ieftin (o administrație străină plătită ca la ea acasă ar nece si -
ta cheltuieli copleșitor mai mari). Dar, mai ales, stăpânul străin nu răspunde de ni -
mic, ba poate arunca în capul românilor toate relele din lume. Românul devine vino -
va tul de serviciu, iar culpabilizarea permanentă este condiția jecmănirii culpabilului.
Neasumarea administrării de către stăpâni nu înseamnă cumva delegarea către
vătafii români a vreunei fărâme din decizie, ci doar lăsarea aces to ra să fure ceva
milioane pentru ca stăpânii să poată fura ei, în liniște și în aplauzele generale,
miliarde peste miliarde. Și mai este vorba de ceva: de imensa, inimaginabila ipo cri -
zie a puterilor coloniale; nu „cadrează” a mai pune pe tapet în secolul XXI existența
cu acte în regulă a unor colonii, și încă unde, în Europa! De fapt însă, falsa suve ra -
ni tate a – României este folosită ca paravan pentru montarea unor mașinațiuni și
ex pe rimente economice și politice, care ar fi descalificante și compromițătoare dacă
ar fi vizat colonii oficial recunoscute (ca, de pildă, guvernări de „tehnocrați” fără par -
la ment și fără partide politice sau deresponsabilizarea socială completă a capitalului
prin transferul integral al contribuțiilor sociale asupra muncii).
Cât privește statutul în periferia România al străinilor din centrele puterii vestice,
lucrurile sunt clare, fără echivoc. Există peste 30.000 de firme din aceste centre în
România. Folosesc, bineînțeles, salariați români (peste un milion), dar șefii fiecăreia
din firme sunt străini. Aceștia manevrează jumătate din economia din România și,
atenție mare, 70-80% din contractele din bani publici românești. Ținând cont de
rata de randament la care lucrează, dispun de peste două treimi din profiturile
obținute în România. Raportează însă Fiscului doar vreo 10-15% din acestea.
Restul, adică grosul, îl evazionează înainte de fiscalizare, în total vreo 40-50
miliarde euro anual! ANAF și DNA nu descoperă niciun evazionist străin, niciun
corupt străin! Acești șefi, venind din țările „mântuitoare”, sunt, desigur, niște îngeri!
Dar chiar toți?! Și de te calcă vreunul din ei cu mașina pe trecerea de pietoni, este
scos repede din țară de ai lui, să nu-i pună cumva nici măcar o întrebare vreun
polițist sau procuror român! Trai nineacă în România centenară în virtutea unor
„capitulații”, scrise sau mai ales nescrise, dar operaționale, din Evul Mediu. Chiar
și pentru salahorii români este mai bine: oricum, e altceva să te calce în picioare
un „mister” în numele democrației, decât un „tovarișci” în numele dictaturii
proletariatului sau un „bey” în numele Sublimei Porți.

Ilie Șerbănescu
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BERBEC • (Vest 21 Mar-20 Apr / Vedic 13 Apr-14 Mai)

Competitie
In aceasta saptamana, succesul poate fi de partea ta,
daca iti folosesti trucurile cu dibacie. Profita de mintea
agera cu care ai fost inzestrata si incearca sa fii
mereu cu un pas inaintea tuturor. Atunci cand vine
vorba de competitie, nici nu se pune problema sa nu
faci tot ce iti sta in putina pentru a castiga. Asigura-te,
totusi, ca strategia ta nu incalca regulile jocului, pentru
ca victoria sa fie una intr-adevar meritata. Jupiter in
zodia Scorpionului si Neptun in Pesti, creeaza aspecte
interesante spre sfarsitul acestei saptamani, asa ca
poti lasa de-o parte lupta pentru bani, astfle incat sa
te concentrezi mai mult pe chestiuni care tin de suflet.
Bani Foarte bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

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

Incurajare
In aceasta saptamana, experienta de viata este singura
care te ajuta sa te integrezi mai usor intr-un cadrul
social care in mod normal te-ar face sa te simti incon-
fortabil. O anumita persoana te poate incuraja sa ai
mai multa incredere in tine si, iata ca doar cu ajutorul
unor vorbe, vei reusi sa progresezi peste noapte. Venus
isi pune amprenta asupra ta, asa ca te vei remarca prin
rafinament si eleganta, dand dovada de bun gust si in
materie de vestimentatie. Luna in Fecioara te indeamna
sa te remarci, insa nu intr-un mod exagerat sau necar-
acteristic tie. Urmeaza-ti calea pe care ai pornit si nu
privi inapoi daca situatia se complica.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

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

Hotarari
Pastrezi o oarecare distanta de persoanele care te-au
dezamagit in ultima vreme, iar acest lucru devine
sesizabil in aceasta saptamana. Nu te feresti sa spui
ceea ce simti, chiar daca stii ca acest lucru iti poate
provoca neplaceri. Incerci sa stai departe de oamenii
cu care nu te intelegi tocmai bine si, in acest fel,
reusesti sa eviti niste contradictii. In schimb, pot aparea
discutii intre tine si partenerul de viata, daca nu esti in-
tocmai de acord cu o decizie a acestuia. Conjunctia
dintre Jupiter si Neptun te face mai sensibila la
schimbari, asa ca iti doresti ca cel putin sa fii anuntata
inainte de se lua o hotarare care te priveste si pe tine.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Asa si asa

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

Camuflaj
Multi dintre cei cu care vei interactiona in aceasta
saptamana, intr-un cadru mai formal, vor manifesta o
atitudine rece si distanta, iar timpul petrecut in compania
acestora iti va parea ca trece prea greu. Chiar si in
acest context, iti este imposibil sa arati tot ceea ce
simti, asa ca iti camuflezi adevaratele trairi in public.
Incerci sa tratezi cu luciditate fiecare problema si sa
nu iti lasi mintea intunecata de neplaceri. Luna in Fe-
cioara te poate face un excelet terapeut pentru prietenii
apropiati, pentru ca nu vei ezita sa le asculti ingrijorarile
si sa le dai un sfat la nevoie. Incerci sa restaurezi
echilibrul oriunde simti ca exista o problema si te
feresti de agitatie si dezordine.
Bani Foarte bine
Sanatate Bine
Dragoste Bine

LEU • (Vest 24 Iul-23 Aug / Vedic 15 Aug-15 Sep)
Nemultumiri
Te straduiesti sa faci tot ce ti se cere pentru

a fi pe placul anumitor persoane, insa chiar si asa tot
vei avea parte de oameni nemultumiti in jurul tau.
Acestea fiind spuse, incearca sa iti dai seama ca nu
poti si nici nu trebuie sa te sacrifici pentru fiecare in
parte. Atunci cand te hotarasti sa iti urmezi scopul cu
orice pret, poti fi privita ca fiind lipsita de scrupule,
insa acest fapt nu ar trebui sa te dezarmeze. Luna se
afla in Fecioara, asa ca ar fi intelept din partea ta sa
te gandesti mai mult la siguranta financiara a familiei.
Nu este cazul sa impui reguli stricte, ci pur si simplu
trebuie sa dai dovada de mai multa cumpatare.
Bani Asa si asa
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

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

Implicare directa
In aceasta saptamana este cazul sa lasi de-o parte
dusmaniile si rautatile, pentru ca nu iti vor aduce
decat necazuri. Concentreaza-ti toata energia negativa
si incearca sa o transformi in ceva pozitiv. Poti incerca
un tratament pentru o problema de sanatate cu care
te confrunti de ceva timp, insa de aceasta data sunt
sanse mari sa dea roade. Daca vrei ca ceva sa iasa
bine, implica-te in mod direct in actiunea respectiva,
pentru ca altfel sunt sanse minime sa fii multumita de
rezultat. Jupiter si Neptun creeaza aspecte interesante
vineri, cand poti deveni mai energica si mai interesata
sa fii la curent cu tot ceea ce se intampla in jurul tau.
Bani Foarte bine
Sanatate Bine
Dragoste Asa si asa

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

Iertare
Chiar daca iti doresti cu ardoare un anumit lucru,
asigura-te ca in aceasta saptamana esti temperata si
nu fortezi nota. Ai mai multe de castigat daca iei totul
treptat si esti rabdatoare, decat daca incerci sa obtii
dintr-odata responsabilitati pe care nu le poti duce
pe umeri momentan. Luna in zodia Fecioarei te in-
deamna sa ierti si sa mergi mai departe, chiar daca
in adancul sufletului nu poti uita greselile pe care altii
le-au facut fata de tine. Nu este cazul sa te prefaci
fericita, insa poti face lucruri care sa iti distraga
atentia de la probleme, mai ales acum cand chiar ai
o multime de sarcini de indeplinit.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

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

Insomnii
Problemele din aceasta saptamana iti pot provoca
insomnii, asa ca nivelul energiei tale va fi destul de
scazut. Oricat de mult ti-ai dori sa pari in forma si
plina de viata, iti va mai scapa cate un cascat in
timpul unei discutii importante, iar momentele petrecute
la locul de munca ti se vor parea greu de suportat.
Incearca sa apelezi la sfatul cuiva in loc sa te chinui
singura cu identificarea rezolvarilor de care ai nevoie.
Cu putin ajutor, ti-ai putea da seama mult mai repede
cei ai de facut. Prin aspectul pe care Venus il creeaza
spre sfarsitul saptamanii, se poate spune ca iti va
lipsi farmecul caracteristic, iar acest lucru il vei resimti,
pentru ca pur si simplu nu vor mai fi toti ochii atintiti
asupra ta.
Bani Asa si asa
Sanatate Bine
Dragoste Bine

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

Insomnii
Problemele din aceasta saptamana iti pot provoca
insomnii, asa ca nivelul energiei tale va fi destul de
scazut. Oricat de mult ti-ai dori sa pari in forma si plina
de viata, iti va mai scapa cate un cascat in timpul unei
discutii importante, iar momentele petrecute la locul de
munca ti se vor parea greu de suportat. Incearca sa
apelezi la sfatul cuiva in loc sa te chinui singura cu iden-
tificarea rezolvarilor de care ai nevoie. Cu putin ajutor, ti-
ai putea da seama mult mai repede cei ai de facut. Prin
aspectul pe care Venus il creeaza spre sfarsitul saptamanii,
se poate spune ca iti va lipsi farmecul caracteristic, iar
acest lucru il vei resimti, pentru ca pur si simplu nu vor
mai fi toti ochii atintiti asupra ta.
Bani Asa si asa
Sanatate Bine
Dragoste Bine

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

Onoare
In aceasta saptamana incerci sa fii mult mai rationala
decat obisnuiai. Pui onoarea mai presus de instinctele
primare, iar acest lucru te fereste de eventualele probleme.
Daca iti doresti sa infiintezi o afacere, ori sa dezvolti
una, acum este momentul. Nu iei nicio decizie fara a te
asigura de mai multe ori ca faci ceea ce trebuie. Asadar,
daca nici acum nu incerci sa te afirmi, atunci cand? Cei
din jurul tau iti vor oferi sfaturi si vor incerca sa te
convinga sa le urmezi, insa cel mai bine ar fi sa iei in
seama doar opiniile documentate, ori bazate pe o expe-
rienta imposibil de contestat. Venus te inzestreaza cu
simtul diplomatic de care ai nevoie, iar Saturn te indeamna
sa dai dovada de maturitate in tot ce faci.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Foarte bine

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

Alegeri
In aceasta saptamana nu te simti deloc in largul tau. Iti
faci motive de ingrijorare din orice si nu reusesti sa iti
gasesti echilibrul deloc, ceea ce iti poate cauza probleme
pe termen lung. Petreci mai mult timp singura, iar acest
lucru nu este tocmai benefic pentru tine in aceasta pe-
rioada. Ce-i drept, ai nevoie de spatiul tau, insa ce-i
prea mult strica. Ti-ai dori sa poti controla cand sa fii in-
conjurata de oameni si cand sa fii lasata cu gandurile
tale, insa acest lucru nu este posibil. Pentru a indrepta
problemele din relatia de cuplu, in zilele ce urmeaza ti-
ai putea surprinde partenerul cu o iesire in oras, care
poate va mai reaprinde flacara dintre voi.
Bani Foarte bine
Sanatate Bine
Dragoste Bine

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

Precautie
In aceasta saptamana trebuie sa fii mai precauta, pentru
ca pot interveni tot felul de piedici, sau intarzieri neas -
tep tate. Daca te vei pune rau cu persoane cu mai multa
in fluenta decat tine, poti fi sigura ca planurile tale vor
suferi amanare, sau chiar iti vor fi respinse ideile. Prin
urmare, ai grija cu cine te pui si incearca, mai bine, sa
pas trezi o relatie buna cu oricine. Nu iti exprima anti pa -
tia in public, pentru ca nu vei avea nimic de castigat.
Cand vine vorba sa intuiesti cu cine ai de-a face, Luna
in zodia Fecioarei te ajuta, intrucat dobandesti abilitatea
de a citi omul dupa actiunile sale, care cantaresc mai
mult decat orice cuvinte.
Bani Bine
Sanatate Bine
Dragoste Asa si asa
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Programul complet
al meciurilor de la Campionatul

Mondial de Fotbal 2018 din Rusia

FIFA a prezentat programul complet al meciurilor de la Campionatul
Mondial de Fotbal 2018 din Rusia. Ceremonia de deschidere
va avea loc pe 14 iunie, urmată, de la ora 17:00, de partida
dintre Rusia și Arabia Saudită. Toate partidele vor fi transmise
de Televiziunea Română. (NR. Toate meciurile pot fi vizionate
si in USA prin intermediul Global Connect)
Cele 64 de partide de la Campionatul Mondial din Rusia se
joacă pe 12 arene din 11 orașe. Astfel, vor găzdui meciul la
Mondial Moscova (stadioanele Lujniki și Spartak), Sankt
Petersburg, Soci, Samara, Kazan, Rostov-pe-Don, Volgograd,
Nijni Novgorod, Saransk, Ekaterinburg și Kaliningrad.
Pe 14 iunie va avea loc ceremonia de deschidere a Campionatului
Mondial de fotbal. După festivităţi, Rusia va juca primul meci al
turneului final cu Arabia Saudită, de la ora 17:00. 
Cupa Mondială din Rusia păstrează formatul cu 32 de echipe,
care a debutat prima oară la Mondialul din Franța 1998. Astfel,
formațiile sunt distribuite în 8 grupe a câte 4 echipe, iar programul
meciurilor din faza grupelor a Mondialului din acest an este
următorul:

Grupa A
14 iunie, ora 10:00 (toate orele sunt EST)

Rusia – Arabia Saudită (Moscova, Lujniki)
15 iunie, ora 7:00 – Egipt – Uruguay (Ekaterinburg)
19 iunie, ora 13:00  – Rusia – Egipt (Sankt Petersburg)
20 iunie, ora 10:00

Uruguay – Arabia Saudită (Rostov-pe-Don)
25 iunie, ora 9:00 – Uruguay – Rusia (Samara)
25 iunie, ora 9:00 – Arabia Saudită – Egipt (Volgograd)

Grupa B
15 iunie, ora 10:00 – Maroc – Iran (Sankt Petersburg)
15 iunie, ora 13:00 – Portugalia – Spania (Soci)
20 iunie, ora 7:00 – Portugalia – Maroc (Moscova, Lujniki)
20 iunie, ora 13:00 – Iran – Spania (Kazan)
25 iunie, ora 12:00 – Spania – Maroc (Kalinigrad)
25 iunie, ora 12:00 – Iran – Portugalia (Saransk)

Grupa C
16 iunie, ora 5:00 – Franţa – Australia (Kazan)
16 iunie, ora 11:00 – Peru – Danemarca (Saransk)
21 iunie, ora 7:00 – Franţa – Peru (Ekaterinburg)
21 iunie, ora 10:00 – Danemarca – Australia (Samara)
26 iunie, ora 9:00 – Danemarca – Franţa (Moscova, Lujniki)
26 iunie, ora 9:00 – Australia – Peru (Soci)

Grupa D
16 iunie, ora 8:00 – Argentina – Islanda (Moscova, Spartak)
16 iunie, ora 14:00 – Croaţia – Nigeria (Kalinigrad)
21 iunie, ora 13:00 – Argentina – Croaţia (Novgorod)
22 iunie, ora 10:00 – Nigeria – Islanda (Volgograd)
26 iunie, ora 13:00 – Islanda – Croaţia (Rostov)
26 iunie, ora 13:00 – Nigeria – Argentina (Sankt Petersburg)

Grupa E
17 iunie, ora 7:00 – Costa Rica – Serbia (Samara)
17 iunie, ora 13:00 – Brazilia – Elveţia (Rostov)
22 iunie, ora 7:00 – Brazilia – Costa Rica (Sankt Petersburg)
22 iunie, ora 13:00 – Serbia – Elveţia (Kalinigrad)
27 iunie, ora 13:00 – Serbia – Brazilia (Moscova, Spartak)
27 iunie, ora 13:00 – Elveţia – Costa Rica (Novgorod)Grupa F
17 iunie, ora 10:00 – Germania – Mexic (Moscova, Lujniki)
18 iunie, ora 7:00 – Suedia – Coreea de Sud (Novgorod)
23 iunie, ora 10:00 – Germania – Suedia (Soci)
23 iunie, ora 13:00 – Coreea de Sud – Mexic (Rostov)
27 iunie, ora 9:00 – Mexic – Suedia (Ekaterinburg)
27 iunie, ora 9:00 – Coreea de Sud – Germania (Kazan)
Grupa G
18 iunie, ora 10:00 – Belgia – Panama (Soci)
18 iunie, ora 13:00 – Tunisia – Anglia (Volgograd)
23 iunie, ora 7:00 – Belgia – Tunisia (Moscova, Spartak)
24 iunie, ora 7:00 – Anglia – Panama (Novgorod)
28 iunie, ora 13:00 – Anglia – Belgia (Kalinigrad)
28 iunie, ora 13:00 – Panama – Tunisia (Saransk)
Grupa H
19 iunie, ora 7:00 – Polonia – Senegal (Moscova, Spartak)
19 iunie, ora 10:00 – Columbia – Japonia (Saransk)
24 iunie, ora 10:00 – Japonia – Senegal (Ekaterinburg)
24 iunie, ora 13:00 – Polonia – Columbia (Kazan)
28 iunie, ora 9:00 – Senegal – Columbia (Volgograd)
28 iunie, ora 9:00 – Japonia – Polonia (Samara)

Programul Campionatului Mondial de fotbal Rusia 2018,
faza optimilor de finală
După ce echipele joacă fiecare cu fiecare în faza grupelor,
primele două clasate se califică în faza optimilor de finală. Pro-
gramul optimilor arată în felul următor:
30 iunie, ora 9:00 – meciul 50:

Câștigător Grupa C – locul doi Grupa D (Kazan)
30 iunie, ora 13:00 – meciul 49: 

Câștigător Grupa A – locul doi Grupa B (Soci)
1 iulie, ora 9:00 – meciul 51:

Câștigător Grupa B – locul doi Grupa A (Moscova, Lujniki)
1 iulie, ora 13:00 – meciul 52: 

Câștigător Grupa D – locul doi Grupa C (Nijni Novgorod)
2 iulie, ora 9:00 – meciul 53:

Câștigător Grupa E – locul doi Grupa F (Samara)
2 iulie, ora 13:00 – meciul 54: 

Câștigător Grupa G – locul doi Grupa H (Rostov-pe-Don)
3 iulie, ora 9:00 – meciul 55: 

Câștigător Grupa F – locul doi Grupa E (Sankt Petersburg)
3 iulie, ora 13:00 – meciul 56: 

Câștigător Grupa H – locul doi Grupa G (Moscova, Spartak)

Programul Campionatului Mondial de fotbal Rusia 2018 –
Sferturi de finală
După 2 zile de pauză, pe 6 și 7 iulie se desfășoară cele patru
partide din faza sferturilor de finală, câte două partide în fiecare
zi:
6 iulie, ora 9:00 – sfert 1:

câștigătoare meciul 49 – câștigătoare meciul 50
(Nijni Novgorod)

6 iulie, ora 13:00 – sfert 2:
câștigătoare meciul 53 – câștigătoare meciul 54 (Kazan)

7 iulie, ora 9:00 – sfert 3:
câștigătoare meciul 55 – câștigătoare meciul 56 (Samara)

7 iulie, ora 13:00 – sfert 4:
câștigătoare meciul 51 – câștigătoare meciul 52 (Soci)

Programul Campionatului Mondial de fotbal Rusia 2018 –
Semifinale și finale
După faza sferturilor de finală, cele patru partide rămase până
la sfârșitul Campionatului Mondial se joacă pe cele mai mari
două arene: Lujniki din Moscova (capacitate de 81.000 de
locuri) și Krestovsky din Sankt Petersburg (68.134 de locuri).
Astfel, programul semifinalelor Mondialului arată în felul următor:

10 iulie, ora 20:00 – semifinala 1:
câștigătoare sfert 1 – câștigătoare sfert 2 (Sankt Petersburg)

11 iulie, ora 20:00 – semifinala 2:
câștigătoare sfert 3 – câștigătoare sfert 4 (Lujniki, Moscova)

14 iulie, ora 16:00 – finala mică (Sankt Petersburg)
15 iulie, ora 17:00 – finala mare (Lujniki, Moscova)

* * *
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

Rezultatele din partidele de duminica
din Liga 1, in etapa cu numarul 10 din
play-off, ultima si cea care a decis titlul
si etapa cu numarul 11 din play-out.

PLAY-OFF
CSM Poli Iasi - CS U Craiova 1-2
FCSB - Astra Giurgiu 1-0

victorie trista cu Astra in ultima etapa.
Trupa lui Becali ramane fara titlu din
2015

CFR Cluj - FC Viitorul 1-0
CFR Cluj este noua campioana a
Romaniei

Clasament final:
1. CFR Cluj 50p
2. FCSB 49p
3. CSU Craiova 38p
4. Viitorul 35p
5. Astra Giurgiu 34p
6. CSM Politehnica Iasi 24p

PLAY-OUT

Sepsi OSK - Juventus 2-1
Concordia Chiajna - Dinamo 0-4
FC Voluntari - FC Botosani 1-1
Poli Timisoara - Gaz Metan 0-0

Clasamentul este condus de Dinamo,
lider detasat, in timp ce lupta pentru
evitarea retrogradarii este in continuare
stransa, cu trei etape ramase pana la
final.

1. Dinamo 47 puncte
2. FC Botosani 33p
3. Sepsi 32p
4. Gaz Metan 26p
5. Chiajna 26p
______________________
6. FC Voluntari 25p
______________________
7. Poli Timisoara 23p
8. Juventus 16p

Ultimele doua clasate retrogradeaza di-
rect in Liga 2, in timp ce locul 6 merge
la baraj.

Etapa  a-36-a
Ripensia Timişoara 1 - 2 Pandurii Târgu Jiu
Târgu Mureş 0 - 3 UTA Arad
Dacia Unirea Brăila 3 - 0 Olimpia Satu Mare
Metaloglobus 5 - 1 Baloteşti
Chindia Târgovişte 2 - 1 Afumaţi
Sportul Snagov 0 - 1 Mioveni
Foresta Suceava 2 - 3 Ştiinţa Miroslava
Luceafărul Oradea 2 - 1 ASU Poli Timişoara
Academica Clinceni 0 - 1 Hermannstadt
Argeş 2 - 0 Dunărea Călăraşi

Clasamentul
1 DUNĂREA CĂLĂRAŞI 89
2 Hermannstadt 85
3 Chindia Târgovişte 71
4 Argeş 62
5 Afumaţi 62
6 Academica Clinceni 55
7 ASU Poli Timişoara 51
8 Mioveni 49
9 Sportul Snagov 48
10 UTA Arad 47
11 Luceafărul Oradea 47
12 Baloteşti 47
13 Ripensia Timişoara 45
14 Metaloglobus 41
15 Pandurii Târgu Jiu 38
16 Dacia Unirea Brăila 37
17 Ştiinţa Miroslava 37
18 Foresta Suceava 33
19 Târgu Mureş 31
20 Olimpia Satu Mare 0

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

Liga B de Fotbal: 
Rezultatele şi clasamentul la zi

CFR Cluj este noua campioană a României 
CFR Cluj a castigat, duminica seara, titlul in Liga 1, dupa ce a invins-o in ultima
etapa din play-off pe campioana en-titre, FC Viitorul.
1-0 a fost rezultatul meciului din Gruia, iar echipa antrenata de Dan Petrescu isi
adjudeca pentru a 4-a oara titlul de campioana a Romaniei, dupa cele obtinute in
2008, 2010 si 2012.
Unica reusita a intalnirii i-a apartinut mijlocasului croat Damjan Djokovic, in
minutul 43.
CFR Cluj avea nevoie de victorie in ultima etapa pentru a fi sigura de castigarea
titlului, iar jucatorii lui Dan Petrescu s-au impus la limita, insa fara mari emotii.
Tinerii lui Gica Hagi n-au reusit nici macar un sut pe poarta lui Arlauskis, iar in
repriza a doua nu s-au apropiat deloc periculos buturile adverse.
Damjan Djokovic, intrat in locul accidentatului Bordeianu, a reusit singurul gol al
partidei, la doar cateva minute de la intrarea sa pe teren, cu o lovitura de cap, in
urma unei centrari a lui Deac.
In partea secunda, trupa clujeana a stat excelent in teren si nu le-a permis
adversarilor sa-si creeze vreo ocazie de poarta.
CFR Cluj castiga, astfel, titlul in Liga 1, cu doar un punct peste FCSB, care s-a
impus si ea cu 1-0 in meciul de duminica seara cu Astra Giurgiu.

Președintele lui CFR Cluj dezvăluie suma uriașă
cheltuită pentru câștigarea titlului 

Presedintele formatiei CFR Cluj, Iuliu Muresan, a dezvaluit bugetul pe care
ardelenii l-au avut in sezonul in care au luat titlul.
Muresan a anuntat ca CFR Cluj a cheltuit 17 milioane de euro in ultimul an.
In acesti bani au intrat si datoriile de 5 milioane de euro ce au fost stinse.
"Am facut o investitie foarte mare. Pe langa bugetul de 1 milion de euro pe luna,
am mai dat si 5 milioane de euro pentru iesirea din insolventa", a spus Muresan
la Pro X.
CFR Cluj a devenit campioana Romaniei dupa ce a castigat cu 1-0 partida cu
Viitorul Constanta, in care formatia lui Hagi nu a tras nici macar un sut pe poarta.
Ardelenii vor evolua in sezonul urmator al Ligii Campionilor, in timp ce FCSB va
juca in Europa League.

Dezvăluiri neștiute din vestiarul lui CFR: 
"Împărțeam primele cu ei. Asta a făcut diferența" 

Giedrius Arlauskis (30 de ani), goalkeeper-ul lui CFR Cluj, a făcut o dezvăluire
neștiută din vestiarul "feroviarilor", care au cucerit duminică seara cel de-al
patrulea titlu din istorie. 
"Să vă spun ceva ce nimeni nu știe. Când câștigam meciuri, din primele obținute
de la conducere, mergeam să împărțim bani la femeile care se ocupă de
curățenie, la oamenii care îngrijeau gazonul și așa mai departe. Am fost toți
împreună, a fost un grup senzațional. Aici e secretul, asta a făcut diferența. 
La un moment dat, ne consolaserăm că nu vom mai prinde primul loc. Începuserăm
să ne mulțumim și cu locul 2, dar a venit victoria Iașiului cu Steaua și de acolo ne-
am revenit", a declarat Arlauskis, la TV Digi Sport.
Lituanianul a cucerit cel de-al treilea titlu de campion din carieră, după cele
reușite cu Unirea Urziceni, în sezonul 2008-2009, și FCSB, în ediția 2014-2015. 
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Noul cod al bunelor maniere
pentru dascăli

Punctualitatea
Profesorul nu va ajunge la şcoală înainte de a se
suna. Astfel, elevii vor avea timp de o ţigară, până
să înceapă orele.

Vestimentaţia
Profesorul va fi adeptul proverbului "Nu haina-l face
pe om". Ca urmare,  trebuie să se îmbrace cât mai
jerpelit. Elevii săraci nu se vor simţi stânjeniţi, iar
beizadelele nu se vor simţi eclipsate.  În plus,
purtând  blugi ponosiţi, profesorul va fi considerat
cool.

Accesoriile şi machiajul
Va evita folosirea bijuteriilor cla-
sice, acestea fiind înlocuite cu
piercinguri în buze, în nas sau în
bărbie. Nu şi în buric; acolo au
voie doar elevele. Un accesoriu
indicat este cureaua, pe care pro-
fesorul o va strânge tot mai mult,
proporţional cu micşorarea salari-
ului. Profesoarele nu se vor
machia mai strident decât elevele.

Salutul. Forme de salut
Ştiind cât de important e exemplul
personal, profesorul va fi primul
care va saluta atunci când se va
întâlni cu un elev. Un profesor de
gaşcă nu le va pretinde elevilor să
salute cu demodatul "Bună ziua!". 

Această formulă va fi înlocuită cu altele mai potriv-
ite, ca de pildă:  "Ciao, boss!", "Sal'tare!" sau "Bye,
bye!".

Atitudinea în timpul orelor
Se va face că nu-i observă pe elevi când îşi trimit
SMS-uri sau când vorbesc la telefon. Un profesor
adevărat se va gândi că aceste activităţi pot fi mai
importante decât lecţiile lui plictisitoare. Profesorul
nu-şi va umili elevii, cerându-le să răspundă sau să
scrie la tablă. În timpul testelor, îşi va face de lucru,
astfel încât elevii să poată copia liniştiţi.

Tact în conversaţie
Un bun profesor va şti când să vorbească, dar mai
ales când să tacă. 

Nu va întrerupe niciodată conversaţia dintre elevi,
în timpul orei. Se va adresa, întotdeauna, cu tact,
găsind cele mai potrivite formule, cum ar fi: "Îmi
pare foarte rău că ţi-am dat temă de casă. E mai
bine că n-ai făcut-o, am avut toată noaptea mustrări
de conştiinţă, gândindu-mă că ţi-am răpit timpul
preţios!".

Aderarea la noile tendinţe
Profesorul secolului XXI va avea pagină de Face-
book, va aprecia fotografiile elevilor, făcute în
cluburi, noaptea. Pe internet, nu va folosi niciodată
scrierea corectă, ci va adera la tendinţele actuale
ale gramaticii şi ortografiei. Va şti că elevii îl vor

aprecia dacă în loc de "Să ştii că-ţi
stă bine beat!" va scrie "sa shti k
eshti beton asha critza". Dacă va
scrie corect va risca să nu fie înţeles
de elevi.
Relaţia cu părinţii
Profesorul va recunoaşte în faţa
părinţilor că rezultatele slabe ale
elevilor sunt cauzate de neprice pe -
rea sa, în niciun caz de moş te ni rea
genetică a acestora. Va ţine cont de
sfaturile părinţilor în ceea ce pri ve -
ş te desfăşurarea orelor şi me to dele
didactice, chiar dacă unii dintre
părinţii de azi sunt elevii re pe tenţi
de ieri. Se ştie că, la predare, ca şi
la fotbal, se pricepe oricine!

MICA PUBLICITATE
• Căutăm femeie pentru curățenie. 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

Cum să ai gene mai lungi,
în mod natural

Cum să ai gene lungi natural – Fiecare femeie își
dorește gene mai lungi, mai voluminoase și mult,
mult mai frumoase, în funcție de cât de generoasă
sau nu a fost mama natură.

Totuși, înainte de a dezvolta acest subiect, ți-aș re-
comanda o serie de sfaturi, de care să ți cont, pentru
a avea gene lungi natural:
-nu îți atinge prea des zona ochilor;
-nu folosi prea des produse chimice, pentru gene;
-nu adormi niciodată ne demachiată;
-nu exagera cu genele false.

Acum că am pus la punct aceste detalii, să vedem
cum ne ajută și mama natură!

Uleiul de măsline
Este un remediu natural extraordinar pentru păr, așa
că îți este și un aliat extraordinar, atunci când vine
vorba de gene. Cum îl folosești?
Înmoaie o pensulă de rimel, veche și curată, în ulei
de măsline călduț.
Aplică pe gene înainte de a merge la culcare.
Lasă peste noapte.
Repetă cel puțin o lună!

Periază-ți genele
Periatul genelor le ajută să crească, iar această
practică te va ajuta și să îndepărtezi bacteriile care îți
pot afecta atât ochii cât și genele.
Cumpără o periuță pentru gene.
Înmoai-o în ulei de ricin.
Piaptănă genele în fiecare dimineață, timp de 5
minute.

Masarea pleoapei
Acest masaj va ajuta circulația sangvină să ducă la
creșterea genelor.
Pune câteva picături de ulei de petrol sau ulei de
shea, pe degete.
Cu ajutorul degetelor, masează pleoapa.
Masează timp de 5-7 minute, câteva luni.
Atenție! Înainte de masaj, spală-te bine pe mâini!

Aloe Vera
Aloe vera te poate ajuta să ai gene lungi și dese,
deoarece conține foarte multe vitamine și minerale.
Folosește o pensulă de rimel curată și îmbib-o în
aloe vera.
Periază genele cu ajutorul ei, înainte de culcare și
las-o peste noapte.
Repetă în fiecare noapte, timp de o lună.

5 produse magice, 
pentru părul tău

Produse magice pentru părul tău – Știm că îți dorești
să ai un păr bogat, fin, strălucitor și mai ales sănătos,
însă cum soarele strălucește din ce în ce mai mult pe
cer, acest lucru este din ce în ce mai imposibil.

Există totuși metode care să te ajute să ai un păr
sănătos și vara aceasta!
Prin metode, ne referim la produse naturale, aliații tăi
de nădejde în lupta cu factorii care îți afectează fibra
capilară.
Iată despre ce vorbim:

1. Coniacul
Ajută la refacerea firului de păr și întărește circulația
sangvină de la nivelul scalpului.
Prepară un amestec din două linguri de coniac, două
gălbenușuri de ou și două linguri de ulei de măsline.
Pune masca înainte să te speli pe cap, înfășoară
părul într-un prosop, așteaptă 40 minute, apoi spală
în mod normal.

2. Berea
Întărește firul de păr și îi conferă rezistență și strălucire.
Prepară masca din 100 ml de bere și două gălbenușuri
de ou.
Aplică pe părul umed și lasă să acționeze 30 de
minute.

3. Mierea
Tratează firele de păr degradate și îți oferă mai mult
volum.
Ai nevoie de trei linguri de miere și două ouă bătute.
Aplică pe păr, pune o cască de baie peste și lasă să
acționeze o oră.

4.Gelatina
Reface fibra capilară și ajută la creșterea unui număr
mai mare de fire de păr.
Prepară o mască din două lingurițe de gelatină și
câteva picături de șampon.
Aplică pe păr și lasă să acționeze 5 minute.

5. Avocado
Oferă volum și strălucire părului tău.
Ai nevoie de un avocado, o banană și o lingură de
ulei de măsline.
Aplică masând scalpul în același timp, întinde pe
toată lungimea firului de păr, acoperă cu o cască de
baie și un prosop, după care lasă să acționeze 30 de
minute.

Remedii, preparate în casă,
pentru mahmureală!

Dacă ai uitat de moderație, dar și de sfaturile bine
intenționate ale medicilor sau ale prietenilor și te-ai
lăsat tentat de băuturile diverse de pe masa plină,
acum, sigur nu te simți bine.

Cauți toate metodele prin care ai putea să redevii cel
de cu o zi în urmă. Parcă te văd, îți juri că nu mai bei
vreodată. Cum este posibil că o să o mai faci, noi îți
recomandăm câteva metode cu ajutorul cărora vei
trece mai ușor peste dificultăți…
Remedii pentru mahmureală
1. Bananele
Unul dintre cele mai rapide, mai uşoare şi mai
sănătoase moduri de a vindecă o mahmureală este
de a face un milkshake de banane, folosind miere
ecologică pentru a-l îndulci.
Banana are o acţiune calmantă asupra stomacului
şi, împreună cu ajutorul mierii, reconstruieşte nivelurile
de zahăr din sânge, iar laptele va calmă şi re-hidrata
organismul tău.
2. Rădăcină de ghimbir
Ghimbirul este folosit de mult timp pentru combaterea
grețurilor și a răului de mare, deci poate fi adaptat de
minune pentru combaterea mahmurelii. Prepară puțin
ceai din rădăcina acestei plante și apă fierbinte,
adaugă apoi sucul de la o portocală și zeama de la
jumătate de lămâie peste ele. Nu în ultimul rând,
pune și o linguriță de miere ca să îndulcești băutura.
3. Miere și lămâie
Probabil te-ai obișnuit să folosești aceste două
alimente pentru a vindeca durerile în gât sau răgușeală,
neștiind că ele sunt extrem de bune și pentru
mahmureală. Încălzește un ibric cu apă fierbinte și
adaugă-le pe cele două, deoarece vor da o mână de
ajutor organismului tău, care ar trebuie să proceseze
alcoolul.
4. Ciorba de burtă
Dacă numai gândul la această ciorbă îți provoacă o
stare neplăcută, află că în Turcia și în Mexic ea este
considerată un remediu excelent împotriva mah-
murelei.
5. Băuturile sport
Sunt extrem de bune deoarece conțin electroliți.
6. Gheața
Aplică o compresă cu gheață pe cap sau măcar o
compresă rece care să amelioreze mahmureala.
7. Sucul
Sucul proaspăt de portocale va contribui la creșterea
cantității de zahăr din sânge și va ameliora simptomele
neplăcute. Dacă simți că stomacul tău nu face față
însă, mai bine renunți la fructele cu acid și îți îndrepți
atenția către mere, care sunt ceva mai prietenoase
din acest punct de vedere.
8. Apă
Deshidratarea este vinovată pentru starea de rău pe
care o resimți în mahmureală. Înlocuiește lichidul
pierdut cu apă și sucuri naturale.




