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ULTIMELE ŞTIRI

Donald Trump a intrat în ISTORIE
Pentru prima dată un

Preşedinte American face asta 

Donald Trump a devenit luni primul preşedinte american
în funcţie care vizitează Oraşul Vechi din Ierusalim. În
vizită în Israel, Trump s-a oprit şi la Biserica Sfântului
Mormânt, împreună cu soţia sa, Melania, transmite DPA,
conform stiripesurse.ro
Reprezentanţilor media nu li s-a permis să-l însoţească
pe Donald Trump în timpul vizitei sale private în interiorul
lăcaşului de cult, construit pe locul unde se crede că a
fost crucificat şi îngropat pentru apoi să învie Iisus Hristos,
scrie agerpres.ro.
Vizita de două zile a preşedintelui american a determinat
ridicarea nivelului de alertă în oraşul sfânt, peste 10.000 de
agenţi fiind mobilizaţi pentru asigurarea pazei, potrivit
purtătorului de cuvânt al poliţiei israeliene Micky Rosenfeld.
Israelul consideră întreg Ierusalimul ca fiind capitala sa
indivizibilă, în timp ce palestinienii vor să stabilească în
partea estică a oraşului capitala statului la care ei aspiră.
Donald Trump a promis în timpul campaniei sale electorale
să mute ambasada SUA de la Tel Aviv la Ierusalim şi să
recunoască Ierusalimul drept capitală a Israelului.

Îngerul din Manchester
Bunica-Eroină care a salvat 

50 de copii din atacul terorist
În atacul în care 22 de persoane au murit și 59 au fost
rănite, o bunică și-a riscat viața pentru a salva peste 50
de copii, pierduți de părinți în timpul tragediei. În ciuda
actului de curaj de care a dat dovadă, Paula Robinson
spune că nu se consideră o eroină.
Femeia în vârstă de 48 de ani se afla la Stația Victoria
când a auzit și a văzut explozia. Martoră la tragedie,
Paula Robinson a decis să-i ajute pe„micuții” care strigau
disperați după ajutor. Astfel, a scos peste 50 de copii din
interiorul arenei și i-a dus în apropierea unui hotel, unde a
încercat să-i liniștească și a anunțat pe rețele de socializare
locul unde pot fi găsiți.
„Am făcut ce oricine altcineva în locul meu ar fi făcut. M-
am gândit la copiii mei și m-am gândit la ce mi-aș fi dorit
pentru ei: cineva să aibă grijă de ei, dacă eu nu aș fi fost
acolo să fac asta. Toată lumea are Facebook și m-am
gândit să fac public numărul meu de telefon pentru a
ajuta. Am copii și nepoți. Mi se face rău când mă gândesc
la micuții pierduți,” a povestit Paula Robinson pentru
Rolling Stone.
O puternică explozie s-a produs luni seara în timpul unui
concert care avea loc la Manchester. Deflagrația s-a
soldat cu 22 morți și 59 răniți. Doi oficiali americani au de-
clarat, pentru Reuters, că un terorist sinucigaș s-ar afla în
spatele exploziei. Informația a fost confirmată de autoritățile
britanice. Între timp, au fost arestați trei suspecți în legătură
cu acest atac. Este cel mai grav atentat pe teritoriul
britanic de la atacurile din 7 iulie 2005 de la Londra, când
52 de oameni și-au pierdut viața și aproape 700 au fost
răniți.

Cătălin Cherecheș dezvăluie:
'Jurnaliști și politicieni au fost

făcuți militari de Gabriel Oprea' 
Cătălin Cherecheș, primarul
din Baia Mare, a dezvăluit, la
emisiunea „Sinteza zilei”, de
la Antena 3, moderată de Mihai
Gâdea, că, în 2015, a refuzat
propunerea fostului președinte
UNPR, Gabriel Oprea, de a-l
face locotenent colonel.
Dacă el a refuzat, au acceptat
alții. Oameni din presă, din
politică și din afaceri, susține

Cherecheș.
„Ăsta este un lucru care m-a amuzat copios. Nu am fost
disciplinat nici în partidele în care am fost. A venit momentul
în care fiind prezent în cabinetul ministrului de Interne la
acea vreme domnul Oprea, să mi se spună că e bine să
ai așa un fel de protecție și să fii într-o structură care să îți
acorde cel puțin anumite semen de exclamare în momentul
în care ai devein vulnerabil sau ai putea avea anumite
problem și o apartenență la o astfel de structură ar ajuta.
Și că ar fi bine să dau și eu un CV ca să mi se facă un
astfel de dosar și să devin locotenet, colonel. Eu m-am
amuzat, m-am și speriat pentru că știam că nu am făcut
armata
Era la sfârșitul anului 2015, lucrurile nu au mai evoluat că
au apărut evenimentele cu accidentul, cu clubul Colectiv.
Alți colegi de-ai mei din politică, sunt oameni din presă,
din zona economică, care au acceptat acest lucru. La
Direcția Generală de Informații a MAPN.”, a spus Cătălin
Cherecheș, primarul municipiului Baia Mare.
Trebuie menționat că la acea vreme, Oprea era ministru
la Interne, iar propunerea pentru trecerea în grad era
făcută în cadrul MAPN.

Gabriel Oprea, FĂRĂ SECRETE: 
Cum a fost EXECUTAT și pe cine a EXECUTAT

Gabriel Oprea a ajuns din vi-
cepremier pe probleme de se-
curitate națională în inculpat
în dosare instrumentate de
DNA! Cătălin Cherecheș, fost
deputat PSD și UNPR, acum
primar al municipiului Baia Mare
a spus o parte din marile se-
crete ale lui Oprea.
Fostul ministru de Interne din
cabinetul Victor Ponta se lăuda

că are trecere la SRI și DNA, iar acest lucru i-ar fi fost
fatal, e de părere Cherecheș. Oprea se lăuda că are
influență la Laura Codruța Kovesi și Florian Coldea, iar
din această cauză ar fi fost ”executat”, fiind scos din viața
politică.
”Când am făcut pasul spre Gabriel Oprea, după alegerea
lui Victor Ponta la șefia PSD, m-a sunat Viorel Hrebenciuc.
Mi-a spus: ”Nu face acest pas că mergi într-un mediu
toxic!”. A avut dreptate.
Moartea politică și dosarele penale i se trag pentru că
folosea, fără o bază reală, numele unor oameni, inclusiv
al lui Kovesi. Oamenii de valoare nu se simt bine când le
este folosit numele. Nici Coldea nu cred că s-a simțit bine,
nici președintele Klaus Iohannis, nici actualul șef al SRI.”,
a spus Cătălin Cherecheș, primarul municipiului Baia
Mare, marți seara.
Cherecheș e de părere că Oprea mințea când spunea că
are influență la structuri importante. Mai mult, primarul
spune că generalul Oprea putea, mai ușor, să facă rău,
decât să intervină în justiție, în ajutorul cuiva.
”Îi era mai ușor să îi execute, să le facă dosare penale,
decât să intervină să îi ajute în justiție. El exagera, uneori,
când spune că poate să intervină în justiției.

Un om păcălit de Oprea și care a băgat o grămadă de
bani în UNPR e Gigi Nețoiu. Avocată îi era nepoata
domnului Oprea. A plecat de la masă de la noi, din Centrul
Vechi, cu asigurări că va scăpa, iar a doua zi a fost con-
damnat. La fel i s-a întâmplat și lui Nicolae Dumitru, Niro,
care a fost păcălit și aruncat în pușcărie.
Niro a dat o masă după ce echipa de handbal din Baia
Mare a câștigat un trofeu și a venit și Oprea. Începea
dosarul Microsfot. Domnul Niro spunea că a fost dus de
Oprea la o anumită instituție, i s-a cerut să facă un denunț
cu promisiunea că nu i se vor cere bani și va scăpa. Nu a
depus denunțul și a fost condamnat.
Vă pot da exemplu și cazul meu. Aveam informații că mi
se pregătește un dosar pe subiectul handbal. I-am zis lui
Oprea că e o problemă. A zis că rezolvăm. ”Stai liniștit, nu
e nicio problemă!”, mi-a zis. Ori i-am dat vreo idee și a im-
pulsionat dosarul, ori a blufat.”, a adăugat Cătălin Cherecheș.

HALUCINANT Se întâmplă-n
România: Oameni daţi afară

pentru că au protestat' 
Întâmplări halucinante în ţara noastră. Zeci de persoane
au rămas fără loc de muncă din cauza faptului că au
protestat. Nu este nicio glumă. Totul s-a întâmplat în
Transilvania, acolo unde producătorul neamţ de cablaje
Leoni, i-ar fi constrâns să demisioneze. Totul din cauza
faptului că au postat pe Facebook imagini de la grevele
spontane care au avut loc la mijlocul lunii, anunţă
adevarul.ro.
Oamenii au protestat două ziledin cauza salariilor. Imediat
după grevele spontane, conducerea companiei a anunţat
că este dispusă să mărească salariile, să reintroducă o
serie de bonusuri la care se renunţase şi să mărească
valoarea bonurilor de masă. Deşi lucrurile păreau să se fi
rezolvat, zeci de angajaţi ar fi fost contrânşi să-şi dea
demisia de către conducerea fabricii. Muncitorii ar fi fost
din timpul programului de lucru, luaţi pe rând, şi duşi în
biroul conducerii, unde li s-ar fi spus că au două variante:
fie sunt daţi afară, fie îşi semnează singuri demisia.

Dragoş Pătraru, 
reacţie la Digi 24: 'Mă ȘOCHEAZĂ'
Dragoş Pătraru de la Digi 24 a avut o reacţie extrem de
dură luni seară, atunci când şi-a pus la zid colegii de tele-
viziune care nu au reacţionat în niciun fel la înregistrările
cu fostul lor şef, Ioan Bendei. Reacţia sa din emisiune l-a
scos din sărite şi pe redactorul şef al postului, Cosmin
Prelipceanu care l-a ameninţat cu judecata.
Pătraru spune că nu s-ar fi aşteptat niciodată ca emisiunea
sa să aibă parte de asemenea reacţii. Nu i-a răspuns lui
Prelipceanu, dar a lansat un semnal de alarmă fără prece-
dent. Presa din România e departe de a fi una liberă, a
spus Pătraru. "Nu a avut emisiunea noastră nici pe zecime
audienţă cât a avut reacţii după emisiunea de ieri. Noi aşa
dezbatem de fiecare dată. Nu vrem să ne alintăm şi să
fâlfâim din aripioarele de îngeraş. Suntem mândri că am
fost lăudaţi. E nevoie de astfel de confirmări de opinie de
la oameni la care ţin ca să nu o iau razna.
Sunt şi reacţii de genul că avem o agendă ascunsă. A
muşcat nenorocitul mâna aluia care îl plăteşte. Ai acţionat
cu agende ascunse. Să staţi cu noi o zi la emisiune. În
spatele nostru suntem tot noi şi atât. Ne raportăm mereu
la publicul care se uită la mizeria noastră de emisiune. E
singura promisiune făcută de care vrem să ne ţinem
mereu. Nu am făcut nimic extraordonar. Mă şochează
laudele unora. Identificaţi presa asta şi susţineţi-o. Fără
presă liberă, nu poate exista democraţie. România e
departe de a avea o presă liberă", a mai spus Pătraru.
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Străinii care au luat pământul
României

Opt din 15 cele mai mari exploataţii agricole aparţin
unor companii străine. Un fond de investiţii american
va încasa cele mai mari subvenţii 
Paine Schwartz Partners, un fond de investiţii ameri-
can, controlează indirect a patra cea mai mare
suprafaţă de teren arabil din România pentru care s-
au solicitat subvenţii în campania agricolă 2017. Din-
tre investitorii străini, americanii vor încasa cele mai
mari subvenţii pe suprafaţă. Opt din 15 cele mai mari
exploataţii din România aparţin unor investitori străini.
De abia intrat, anul trecut, în clasamentul celor mai
mari zece exploatatori de terenuri arabile, fondul de
investiţii american Paine Schwartz Partners a ajuns
investitorul străin cu cea mai mare suprafaţă de teren
arabil, potrivit unui clasament realizat de Agenţia de
Plăţi pentru Agricultură (APIA) în funcţie de mărimea
suprafetei solicitată la plată în Campania 2017.
Fondul administrează, prin interemeiul companiei bri-
tanice Spearhead International pe care a preluat-o în
2015, societatea Agrinatura SRL în al cărui acţionariat
figurează, din datele termene.ro, şi Farmwealth Lim-
ited tot din Marea Britanie. Din grupul de firme mai
fac parte Agromec Drăgăneşti sau Silosud SA.
Potrivit informaţiilor transmise ECONOMICA.NET de
către Agrinatura, compania exploatează şi a cerut
subvenţii pentru o suprafaţă de aproximativ 9.195 de
hectare, din care 726 sunt deţinute în proprietate, iar
restul în arendă. Compania, care lucrează cu 95 de
angajaţi, a cultivat anul acesta floarea soarelui, po-
rumb, grâu şi rapiţă şi mizează pe afaceri de aproxi-
mativ 10 milioane de euro anul acesta. Principalii
clienţi ai producătorului sunt Cargill, Bunge, Agricover,
Titan sau Vel Pitar.
Spearhead International  este unul dintre cei mai mari
producători britanici din agribusiness-ul Uniunii Eu-
ropene.
Din datele APIA, compania care exploatează cea mai
mare suprafaţă de teren arabil din România este SC
Agrocomplex Bârlad, parte a grupului Racova ce a
trecut anul trecut din proprietatea omului de afaceri
Adrian Porumboiu în cea a grupului agroindustrial
Trans-OIL, cel mai mare comerciant de cereale şi
producător de ulei de floarea-soarelui din Republica
Moldova. Potrivit termene.ro, compania este deținută
acum de Babylon Overseas, cu adresa în Emiratele
Arabe Unite, avocatul Dimitriu Sorin Manuel, Duluţe
Constantin și Sif II Moldova. Având şi investitori
români, ECONOMICA.NET a eliminat companiile din
grupul Racova din topul investitorilor străini în
agricultură.
Urmează SC Agrodelta Sireasa SA, ce aparţine fam-
iliei fostului deputat PSD Traian Rece şi SC Oltyre SA,
ce aşparţine omul de afaceri Mihai Anghel.
Al doilea investitor străin vine din Danemarca

A treia cea mai mare exploataţie de teren arabil din
România deţinută de investitori străini, potrivit APIA,
aparţine Romania Farm Invest A/S, o companie cu
sediul în Danemarca patronată de un grup de investi-
tori privați și companii, conform termene.ro., Aceasta
exploatează prin intermediul societăţii JD Agro Cocora
SRL din judeţul Ialomiţa în jur de 9.800 de hectare de
teren, conform informaţiilor de pe site-ul propriu.
În spatele business-ului, care a raportat în 2015 afac-
eri în valoare de 39,4 milioane de lei şi un profit net
de 5,8 milioane de lei, se află Erik Jantzen, unul dintre
cei mai activi investitori străini pe piaţa terenurilor din
România. Povestea lui aici
Grupul libanez Maria se menţine în top
Potrivit clasamentului realizat de APIA pentru ECO-
NOMICA.NET, al treilea cel mai mare investitor străin
pe piaţa terenurilor arabile este grupul libanez Maria,
prin societatea SC Agro Chirnogi SA.  Alături de Maria
Trading SRL aflată pe poziţia a zecea în topul APIA,
Agro Chirnogi este deţunută, potrivit termene.ro, de
cetăţenii libanezi El Khalil Raji şi Jabre Nassif. Potrivit
informaţiilor oferite anul trecut de companie, Maria
Trading exploatează în jur de 12.000 de hectare, din
care aproximativ 10.000 sunt arendate. Agro Chirnogi
care avea în desfăşurare un contract cu ADS pentru
9.414 hectare în judeţul Călăraşi. Potrivit site-ului pro-
priu,SC Agro Chirnogi SA exploatează acum aproxi-
mativ 24.000 de hectare în judeţul Călăraşi.
Luate împreună, cele două societăţi ar urca grupul
Maria pe poziţia a doua în clasamentul companiilor
cu acţionariat străin care exploatează cele mai mari
suprafeţe de teren arabil pentru care s-a solicitat
subvenţii.
Urmează Zimbrul SA  deţinută, potrivit datelor
furnizate de termene.ro, de către Nutre Farming SRL,
parte a grupului portughez Nutre. Potrivit unui anunţ
al companiei, la finele lui 2015, producătorul por-
tughez de cereale, care a intrat pe plan local în 2005,
exploata peste 25.200 de hectare în România. 
În top mai figurează compania luxemburgheză Fri-El
Internaţional Holding, care exploatează prin Delta-
Rom Agriculture şi o altă societate din portofoliu peste
13.000 de hectare de teren în Delta Dunării; Campo
D'Oro din judeţúl Timiş, ún business creat de italianul
Giovanni Roncato ce a trecut ulterior în portofoliul
danezilor de la Ingelby şi Emiliana West Rom,
controlată de cetăţeanul italian Luciano Martini.
Potrivit unor estimări din piaţă, compania exploatează
în jur de 12.000 de hectare de teren în judeţul Timiş,
fiind cel mai mare cultivator de cereale din judeţ. 
De asemenea, în top 15 mai apare şi Comcereal,
parte a grupului Racova, înfiinţat de omul de afaceri
Adrian Porumboiu  şi vândut grupului Trans-OIL din
Republica Moldova.
Menționăm faptul că topul APIA a fost realizat în
funcţie de mărimea suprafeţei solicitată la plată în
campania agricolă 2017, astfel că posibile suprafeţe
pentru care nu s-a solicitat subvenţie nu au fost in-
cluse în acest clasament.
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ŞTIRI PE SCURT • ŞTIRI PE SCURT • ŞTIRI PE SCURT

PE SCURT,PE SCURT,
ULTIMELE ȘTIRIULTIMELE ȘTIRI

adunate şi prelucrate

de Vasile Bădăluţă

* Aflat în vizită oficială în străinătate, Trump  este
primul președinte în exercițiu al SUA care a ajuns
în Israel la Zidul Plângerii. Dar nu a plâns. După ce
a pus bilețelul într-o crăpătură a zidului, s-a întors
la fel de încruntat și țanțoș.

* După atacul terorist de ieri din Manchester – Anglia,
s-a descoperit că teroristul este născut în Anglia din
părinți refugiați din Libia de pe timpul lui Gadaffi. Se
vede că ce naște din pisică șoareci mănâncă.

* Roșia Montană se poate repeta la Techirghiol unde
există un nămol terapeutic unic în lume și pe care
localnicii nu vor ca statul să-l vândă stăinilor. Mân-
drie românească exagerată, ca pe vremuri… Te
pomenești că un noroi de nămol echivalează cu
aurul dacilor.

* Recent s-a descoperit că un ”computer” cu o
vechime de peste 2.000 de ani era folosit de greci
pentru a înțelege Universul.

* Elevii români sunt recunoscuți pentru inteligența lor.
În acest an, zeci de liceeni din Oradea au fost deja
admiși la universități de prestigiu din străinătate. E
minunat că sunt foarte bine apreciați, dar e rău că
rămânem fără specialiști.

* Un nou atac cibernetic de mare amploare afectează
sute de mii de computere din întreaga lume. Printre
altele, computerele afectate sunt folosite de hackeri
pentru crearea și recuperarea unei monede virtuale.
Explicațiile sunt complicate.

* Prințesa Mako, nepoata împăratului Akihito al
Japoniei, a renunțat la statutul privilegiat și s-a
căsătorit cu un funcționar de la Primăria Tokio, cu
care a fost colegă la o școală. Deci dragostea
dărâmă Coroana... 

* Prin rețeaua EURES, firme din 16 țări europene au
anunțat că angajează români. Cele mai multe locuri
de muncă disponibile sunt în Italia, Germania și
Marea Britanie. Bineînțeles că sunt selectați cei mai
buni, dar România cu cine rămâne?

* O jurnalistă de la vestitul post TV CNN a elogiat
Bucureștiul și s-a declarat impresionată de ”arhitec-
tura amețitoare”, de ”combinația fascinantă dintre
nou și vechi”, enumerând câteva atracții turistice de
vârf  în ”una dintre cele mai promițătoare capitale
din UE”. Să-i dea Dumnezeu sănătate acestei jur-
naliste care nici măcar de câini vagabonzi n-a
scris…

* În zilele trecute, jandarmii hunedoreni i-au reparat
pana la mașină ambasadorului SUA, Hans Klemm.
Nu știu: ori ambasadorul a folosit o rablă de mașină,
ori drumurile din România nu sunt ca cele din Amer-
ica. Dumneavoastră ce credeți?

* Alpinistul Horia Colibășanu a urcat pe Muntele Ever-
est fără oxigen suplimentar și fără șerpași, dar a re-
cunoscut că ”a fost oribil de greu”. Îl cred, că eu încă
n-am fost acolo…

* La o ghenă de gunoi din Moscova a fost capturat un
piton uriaș despre care nimeni nu știe cum a ajuns
acolo.

* Doi bătrâni din Botoșani au fost jefuiți de muncitorii
pe care i-au plătit să le vopsească acoperișul casei.
Hoții au găsit și au luat doar 1.000 de lei. Așa hoți
cumsecade mai rar...

* Gruparea Tăriceanu a dat zeci de milioane de euro
pentru Sebastian Ghiță. Ministrul Finanțelor și
ANAF au băgat 27,5 milioane euro în conturile
formelor fostului deputat PSD. Când Ghiță se va
spovedi, mulți ”vor sta de vorbă” cu DNA-ul...

* Un bărbat din București, aflat în arest la domiciliu,
s-a aruncat de pe blocul cu zece etaje și a murit.

* La șantirele navale din Cartegena de Indias (Colum-
bia), o explozie puternică a dus la 4 morți și 22 de
răniți.

*  33 de europarlamentari au solicitat președinților de
partide să nu accepte organizarea unui referendum
pentru a se defini familia. Ei susțin că e OK o
căsătorie între oameni de același sex. Sunt curios
să știu câți din cei 33 au acele apucături anormale.

* Klaus Iohannis a spus că ”România este printre
puținele state cu capacități nucleare relevante”.

* Sculptura ”Muza adormită” a lui Constantin Brâncuși
a fost vândută la Casa de Licitații Christie din New
York cu suma-record de 57,3 milioane dolari.
Cumpărătorul a preferat să rămână sub protecția
anonimatului. Eu cred că nu și-a dat numele și
adresa pentru ca unii, poate chiar de origine
română, să n-o trezească pe muză și s-o ia cu ei...

* Parlamentul European a votat pentru suspendarea
dreptului de vot al Ungariei, țară acuzată de
încălcarea legislației UE. Ce contează? V. Orban al
Ungariei are planuri, unele ieșite din comun.

* Universitățile tehnice din România nu mai pot ține
pasul cu cererea de pe piața municii pentru că
peste 200.000 de specialiști (ingineri) au plecat și
s-au stabilit în alte țări. Țara noastră are cei mai
puțini absolvenți de facultate în rândul populației ac-
tive. Păi, cu salariul de 10 -20% din cât au cei din
vestul Europei, de ce să rămâi unde ai învățat?...

* Ministrul român de Externe critică decizia Elveției
care a  activat clauza da salvgardare prin care
limitează numărul muncitorilor români și bulgari.
Asta e când ești argat la alții...

* Donald Trump jr., fiul cel mare al președintelui SUA,
a vizitat România și s-a dus în județul Giurgiu unde,
potrivit unei surse care dorește să rămână în anon-
imat, a participat la o vânătoare de cerbi. Se spune
că cei din preajma sa, români, i-au adus în bătaia
puștii și o căprioară cu două picioare, dar el nu a
vrut s-o împuște, de ”mila” bârfei și de ”frica” tatălui
său, fost și el vânător pe vremuri…

* Jen Selter, o tânără de 22 de ani din Norvegia, are

un posterior atât de bombat (pe care l-a fotografiat

și postat pe internet), încât a uluit peste 10 milioane

de internauți. Dintre aceștia, cu siguranță peste 9

milioane sunt bărbați.

* Consulul General al Marii Britanii în Austria, aflat

într-o pădure de lângă Viena, a zărit un porc mistreț

care se îndrepta spre el. De frică, s-a cățărat re-

pede într-un copac. Cei care au venit să-l salveze

și să-l dea jos, au văzut că de la fundul acestuia în

jos, trunchiul copacului era complet ud...

LA ORA DE UMOR

100 de bărbați așteaptă la poarta raiului. Sfântul Petru

face trierea:

- Cei care și-au înșelat soțiile să facă un pas înainte.

99 de cei 100 fac un pas în față.

Sfântul Petru le spune:

- Voi mergeți în iad. Și luați-l și pe surd cu voi.

***

- Tată, ce e Parlamentul?

- Este o rezervație unde proștii și prostiile lor sunt

apărate de lege.

VORBE ÎNȚELEPTE

Sufletul omului îndură amărăciune, umilință, jigniri.

Dar mai greu decât orice sunt golul și, mai ales,

golirea. Golirea sufletului nu te omoară, dar te

sleiește.  (Ileana Vulpescu)

***

Mulți oameni nu își doresc libertate pentru că, pentru

ei,  a fi liber înseamnă responsabilitate. Iar ei se

sperie de responsabilitate și de aceea preferă să

nu fie liberi. ( R. Tagore)

***

Iubirea și munca, fără îndoială că acestea sunt

pietrele care stau la baza omenirii. (S. Freud)
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INFRACTORII DE LA DNA
Presedintele Coalitiei Romanilor din SUA, preotul
Chris Terhes, cere interventia DIICOT: „Inregistrarile
date de Antena3 cu Bendei de la RCS&RDS ori in-
registrarile dintre procurorul DNA Ciprian Man de la
Oradea si denuntatorul din cazul avocatului Sava va
arata putregaiul din DNA... Aceasta institutie a devenit
o unealta a faradelegii si protectoare a marii coruptii
din Romania... DNA a devenit grup infractional
organizat si ar trebui anchetat de DIICOT”
Romania are cea mai corupta anticoruptie, iar DNA
este o institutie care a devenit unealta faradelegii.
Acesta este verdictul presedintelui Coalitiei Romanilor
din SUA, preotul Chris Terhes, care considera ca
avem de-a face cu o speta de competenta DIICOT.
In opinia lui Terhes, procurorii din DNA formeaza in
mod clar un grup infractional organizat, intrucat se
acopera si isi protejeaza unii altora abuzurile, nelegiuirile
si ilegalitatile.

Presedintele Coalitiei Romanilor din SUA precizeaza,
intr-o postare pe Facebook, de marti 23 mai 2017, ca
putregaiul din parchetul lui Kovesi (foto, alaturi de
adjunctul DNA Marius Iacob si seful DIICOT Daniel

Horodniceanu) a fost confirmat de inregistrarile date
de Antena3 cu administratorul RCS RDS Ioan Bendei,
care facea trafic de influenta in sediul DNA ori era
instruit de procuror cum sa-l prinda pe unul in cuvant
ca sa-l poata acuza pentru santaj, si de inregistrarile
publicate de Lumeajustitiei.ro dintre procurorul DNA
Ciprian Man si denuntatorul din cazul avocatilor Ioan
si Daniela Sava. Chris Terhes considera ca, pe langa
grup infractional organizat, procurorii DNA se fac
vinovati de infractiuni precum favorizarea faptuitorului,
represiune nedreapta, marturie mincinoasa, instigare
si complicitate la inducerea in eroare a organelor ju-
diciare, influentarea declaratiilor, sustragerea sau
distrugerea de probe ori inscrisuri, si altele.

Iata textul lui Chris Terhes:
„DNA a devenit grup infractional organizat si ar trebui
anchetat de DIICOT
Inregistrarile date de Antena3 cu Bendei de la
RCS&RDS, care facea trafic de influenta in sediul
DNA ori era instruit de procuror cum sa-l prinda pe
unul in cuvant ca sa-l poata acuza pentru santaj, ori
inregistrarile dintre procurorul DNA Ciprian Man de la
Oradea si denuntatorul din cazul avocatului Sava, in
care Man il instruia pe denuntator ce sa spuna si sa
nu spuna, va arata putregaiul din DNA.
Aceasta institutie, creata pentru a combate coruptia,
a devenit o unealta a faradelegii si protectoare a
marii coruptii din Romania.
Doar in aceste doua cazuri (dar cine stie cate mai
sunt), DNA a ascuns de judecatori inregistrari care
erau in apararea celor acuzati.

Procurorii DNA se fac vinovati de cel putin urmatoarele
infractiuni:
- Nedenuntarea (art. 266 Cp)
- Omisiunea sesizarii (art. 267)
- Instigare si complicitate la inducerea in eroare a or-

ganelor judiciare (art. 268)
- Favorizarea faptuitorului (art. 269)
- Tainuire (art. 270)
- Obstructionarea justitiei (art. 271)
- Influentarea declaratiilor (art. 272)
- Marturia mincinoasa (art. 273)
- Sustragerea sau distrugerea de probe ori inscrisuri

(art. 275)
- Compromiterea intereselor justitiei (art. 277)
- Cercetare abuziva (art. 280)
- Supunere la rele tratamente (art. 281)
- Tortura (art. 281)
- Represiune nedreapta (art. 283)

Iar cei de la DNA clar sunt grup infractional organizat,
pentru ca se acopera si isi protejeaza unii altora
abuzurile, nelegiuirile si ilegalitatile.

'Prin grup infractional organizat se intelege grupul
structurat, format din trei sau mai multe persoane,
constituit pentru o anumita perioada de timp si pentru
a actiona in mod coordonat in scopul comiterii uneia
sau mai multor infractiuni'. (art. 367, alin. 6)

Ce vedeti ca se intampla e inca o dovada ca Romania
are cea mai corupta anticoruptie”.
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OPINII

Topul neroziilor spuse cu ochii larg deschiși

Ion Cristoiu

I: Liviu Dragnea despre Klaus Iohannis într-un interviu acordat duminică, 14 mai
2017, postului România Tv:
„Cred că şi preşedintele Iohannis gândeşte româneşte. Îl simt. Cred că este un
om de bună credinţă şi cred că gândeşte româneşte. Dacă ar fi mai comunicativ
şi mai deschis, cred că ar fi un preşedinte mult mai bun. Preşedintele României
trebuie să gândească româneşte, trebuie să ardă pentru români, să fie mult mai
deschis, pentru că românii sunt deschişi, românii sunt mai deschişi, mai vii.”

Omul – știm de la Bacalaureat – se deosebește de curcă prin faptul că
gîndește.Potrivit lui Liviu Dragnea, Klaus Iohannis gîndește, dar nu pur și simplu,
ci românește. Din cîte am înțeles eu din emisiune, și Liviu Dragnea nu gîndește
pur și simplu, ci românește. În România, sunt potrivit Recensămîntului din 2015,
19 milioane 830 de mii de oameni. Dacă-i scădem pe cei doi – Klaus Iohannis și
Liviu Dragnea – rămîn 19 milioane 829 de mii 998 care gîndesc, altfel ar fi fost
trecuți drept curci la Recensămînt. Aceștia gîndesc și ei românește? Cum ne dăm
seama dacă gîndesc românește și nu cumva bulgărește sau cehește sau Doamne
ferește! rusește? Apropo de ruși. Sunt 144 de milioane 100 de mii de oameni. Toți
gîndesc, chiar dacă unii beau votcă. Dar numai unii gîndesc rusește. Restul cum
gîndesc? Românește?
II: Joi, 18 mai 2017, întrebat dacă va merge la audierile Comisiei de anchetă

parlamentară în calitate de premier propus în 2009 de Mircea Geoană, Klaus
Iohannis a răspuns:
„Da, numai că acum sunt preşedinte al României şi am altă calitate.”

Klaus Iohannis a fost întrebat dacă va merge la Comisie, pentru că virtutea
faptului că în 2009 era premier desemnat al lui Mircea Geoană. Klaus Iohannis
răspunde că nu va merge, deoarece acum nu mai e premierul propus, ci
președintele României. Așadar, dacă cineva e chemat în instanță, pentru că pe
vremea cînd era flăcău a lăsat-o pe una gravidă, ar trebui să refuze motivînd că
acum e însurat.
III: Întrebat ce părere are despre numărul enorm de interceptări date cu mandat

între 2010 și 2015, întrecut, poate, doar de cele aprobate de judecătorii de
drepturi și libertăți din jungla Amazoanelor, Tudorel Toader, ministrul Justiției, a
dat următorul răspuns:
„Nu pot face eu aprecierea, pentru că nu ştiu numărul cauzelor existente pe rol.
Sigur, o apreciere aşa comună poate să ne ducă la o concluzie. Dacă ele sunt
multe sau puţine ne pot spune numai specialiştii din Inspecţia Judiciară, poate
să rezulte numai din raportul acesta dintre numărul de solicitări, cereri de
interceptare şi din numărul de aprobări, după care numărul de valorificare a lor
în justiţie”.

Omul normal, cel care se deosebește de sconcs prin faptul că nu folosește
duhoarea ca să scape din încurcătură, se străduiește să fie cît mai limpede cînd
deschide gura. Omul normal, de exemplu, cînd cere un iaurt la restaurant, zice,
Un iaurt, te rog și nu Dați-mi, vă rog, un produs lactat, rezultat din fermentarea
laptelui. Tudorel Toader, care nu e om normal, ci un om care se strecoară, se
zbate să fie cît mai confuz:Încîlceala e pentru el ca pentru sconcs duhoarea:Îl
scapă din situațiile în care îi cer o poziție limpede.
IV: Tot la conferința de presă de joi, de la Cotroceni, un reporter l-a întrebat pe

Klaus Iohannis:
„Dar cum catalogaţi faptul că, în acea seară, procurorul general de la acea
vreme, doamna Kovesi, şeful SRI, adjunctul SRI, Florian Coldea, erau la
domnul Oprea acasă şi nu ştim exact ce făceau?”

Klaus Iohannis a răspuns astfel:
„Nu comentez deloc. Eu n-am fost în acest cerc intern care s-a întâlnit şi cum
nu am fost acolo, nu am ce comenta.”

Reporterul nu l-a întrebat dacă a fost sau nu acolo, ci cum comentează faptul că
în acea seară respectivii se strînseseră în chip bizar la Gabriel Oprea acasă.
Președintele răspunde că nu poate comenta, deoarece el n-a fost acolo. E ca și
cum cineva ar fi întrebat cum comentează prima debarcare a omului pe Lună și
respectivul ar răspunde că nu poate comenta, deoarece el n-a fost acolo, pe
Lună!

De bună voie și nesilit de nimeni?

Cristian Bodea

Văzând isteria  ”familială” din jur, ai spune că lumea a luat-o razna, dar, din
păcate, cred că așa a fost de la începuturi! În timp ce unii își storc creierul cum să
ajungă pe Marte, alții își bat capul cum să reinventeze Inchiziția. În timp ce unii
caută viață prin spațiu, alții se străduiesc să re-facă Pământul plat. Așa a fost în
fiecare secol, de ce am fi noi mai deștepți în acesta?
Cei care m-au văzut în evoluție, pe TV sau în scris, știu că, în mentalitate și
manifestări, sunt un mascul alfa. Chiar dacă am curajul să promovez ia la bărbați,
nu îmi place nici să mă uit la poze cu mine, d`apoi să mi se facă de alt bărbat? Cu
toate acestea, însă, nu mă roade absolut deloc nevoia să îi transform pe alții în
masculi, dacă ei nu se simt pe partea aia.
În pofida mentalității mele de leu, nu am tendințe dictatoriale, nu mi-am bătut
copilul niciodată, l-am convins mereu cu argumente. Așa că nu am de gând să o
fac nici cu cei din jur. Cum să îi spun eu cuiva de cine să îi placă, pe cine să
iubească, la ce să se excite? Cu ce drept? Și, de unde aș putea eu să știu mai
bine decât el/ea ce îi înflăcărează sufletul? Ce îmi pasă mie ce face omul cu
anumite părți ale corpului său? Sau cu cine își împarte banii, mașina și casa?
Pentru că despre asta cam e vorba într-o familie.
Nu sunt cu ei, dar nici cu voi! Da, nu cred că e sănătos ca un cuplu gay să adopte
copii, riscul de ”contaminare” artificială e prea mare. Da, nu cred că e civilizat să
se afișeze în public mai explicit decât o facem noi, ăștia ”straight”. Da, trebuie să
favorizăm ”natalitatea”, pentru ”perpetuarea poporului”. Dar, în rest, mi se pare
aiurea să transformăm un simplu cuvânt într-o instituție biblică. ”Vai, familia e
sfântă!” Și dă-i cu citate din epoca tribală și forțări logice la mileniul spațial. Ete,
p...! E doar un cuvânt de unii inventat și supralicitat.
Dacă tot i-am ”recunoscut”, ce credeți voi, ăștia atât de înfricoșati de măritișul
unora, că mai rezolvați cu chichița asta administrativă? Se vor rări? Se vor
plictisi? Vor considera homosexualitatea nerentabilă? Vedeți de la ce vă dați
omorul și vă strigați moartea? E doar un act, un contract între două persoane, pe
care Statul doar îl înregistrează, nu are puterea și nici căderea să îl judece. Cum
ar fi să vă spună primarul cu cine să vi se însoare pruncul drag? ”Țțțțț! Statul vă
declară... nepotriviți! Hai, pa!”
Vreți liber arbitru pentru copil, nu? Nici vouă nu v-a convenit când v-au făcut
mutre părinții. Atunci, pe oamenii ăștia, de ce îi considerați mai prejos de voi pe
scara umanității? Doar pentru că au alte gusturi? Serios? Aloooo! Rațiunea vă e
acasă? Vedeți de la ce vă învârtoșați inimile? Le-am dat dreptul să și-o ”tragă”
legal, da? Ce mai contează cu cine semnează un act care nu are prea mare
valoare în zilele noastre? Și ce treabă au preoții să își dea cu părerea? Că oricum
nu se vor duce la biserică, să le ceară binecuvântarea. Iar ce crezi, cât și cum e
la liber în ziua de azi. Din fericire, paranoicul Torquemada nu a fost nemuritor...
”Familia” adevărată, nu aia impusă de legi omenești arbitrare, e acolo unde te
simți bine, nu unde te ține cu forța Statul, Biserica sau niște habotnici cu tendințe
dictatoriale. Familia nu e armată, să fie cu regulament de tuns! Nici biserică, să te
pună preotul în genunchi! Familia este despre plăcere și iubire. Este despre ”de
bună voie și nesilit de nimeni”. Iar, astea țin de spațiul personal, de liber arbitru,
de sufletul fiecărui om. Și aș vrea să știu care Dumnezeu v-a dat dreptul vreunuia
dintre voi să vă băgați acolo? Da, știu, fu Sodoma și Gomora! Dar, dacă e greșit
ce fac ei, pedeapsa nu vi s-a dat vouă pe mână, ea vine de sus.
Păcat că bietul Galileo a suferit degeaba, de dragul rațiunii („Sunt câțiva care
gândesc bine, dar sunt depășiți cu mult de cei care gândesc prost.”). Și tot
degeaba pare că s-a sacrificat și Isus, de dragul iubirii (”Iubiţi pe vrăjmașii voştri,
faceţi bine celor ce vă urăsc pe voi.”). Asta ne e boala: deși tot progresează
tehnic, omenirea tinde să involueze periodic la mentalitatea de peșteră. Ne-am
lecuit de teama de stele și fulgere, dar nu putem depăși frica de ceilalți oameni.
Habotnicilor, iubirea înseamnă toleranță, înțelegere, acceptare! Judecata e în
mâna altora, mai echilibrați, care pot să ridice piatra cu sufletul împăcat și
conștiința curată. Halal creștinism, când o dai în spaime și spume...
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Protest la Ambasada Finlandei:
Suntem pregătiţi să începem un

război diplomatic cu această țară.
„Teroriştii lumii, hoţii de copii”

Un protest a avut loc, duminica, la Ambasada Finlandei
din Bucuresti. Cateva zeci de persoane au iesit in
strada in semn de solidaritate cu medicul roman
Camelia Smicala care a fost condamnata la 6 luni de
inchisoare cu suspendare pentru defaimarea si agre-
sarea autoritatilor finlandeze dupa ce acestea i-au
luat copiii.

Oamenii veniti la protest spun ca vor merge, duminica,
si la sediul Ministerului Afacerilor Externe, dar ca si
luni vor protesta la ambasada. De asemenea, acestia
sustin ca duminica au loc manifestari asemanatoare
si in Cluj Napoca, Timisoara, Iasi, Constanta si Boto-
sani.
„Suntem pregatiti sa incepem un razboi diplomatic
cu aceasta tara”, a spus unul dintre protestatari.
Oamenii din fata ambasadei Finlandei striga: „Teroristii
lumii, hotii de copii”; „Cat mai e, cat mai e pana faci
ceva MAE?”; „Romania nu se lasa, ii vrea pe copii
acasa”; „De-o fi pace sau razboi ne vrem copiii
inapoi”, „Copilarie, nu puscarie” sau „Mihai si Maria
sunt Romania”.
„Suntem culturi diferite și vă amestecați în treburile
interne ale unui alt stat”” – spun autoritățile finlandeze,
foarte reticente în a negocia cu partea română.
Proteste de solidaritate se desfășoară nu numai în
Capitală, dar și în Cluj-Napoca, Iași, Constanța,
Brașov și alte localități.
Romancei i-au fost luati copiii de catre autoritatile fin-
landeze in 2015, in urma unei plangeri a fostului sot,
un finlandez. Ea divortase de sot dupa ce acesta de-
venise violent, inclusiv cu copiii lor. In urma plangerii,
autoritatile i-au luat copiii, care au ajuns in plasa-
ment.

In luna aprilie, medicul a fost condamnat la sase luni
de inchisoare cu suspendare pentru agresarea ex-
ecutorilor judecatoresti care au venit sa ii ia copiii.

De unde a știut Băsescu 
rezultatele?

Sorin Roşca Stănescu

Conform dezvăluirilor făcute de Dan Andronic, puțin
după ora 21:00, în seara celui de-al doilea tur de
scrutin al alegerilor din 2009, Traian Băsescu i-a
telefonat. Și i-a comunicat faptul că a câștigat. Mai
mult chiar, l-a anunțat și scorul. Care, în cele din
urmă, s-a dovedit exact. Spre surprinderea tuturor.
Cu excepția casei de sondaj care lucra pentru Traian
Băsescu. De unde a știut el rezultatul?
Opinia mea fermă este că această dezvăluire a lui
Dan Andronic este o adevărată bombă nucleară. La
care Traian Băsescu nu se aștepta. Deși e clar că
lucrează în parteneriat cu Dan Andronic. Informația
are o greutate atât de mare, încât, luni seară, imediat
după oră 22:00, Traian Băsescu a făcut efortul de a-
i telefona realizatorului unei emisiuni de știri pentru a
interveni în direct, imediat după ce eu am tras
semnalul de alarmă. Și pentru a acredita ideea că
cercetarea de piață făcută de institutul pe care îl an-
gajase este responsabilă de acest rezultat corect.
Cu alte cuvinte, prognoza ar fi fost strălucită. Este
posibil?
Înainte de a răspunde la întrebare, să constatăm un
fapt extrem de relevant. Și anume că Traian Băsescu
nu îl contrazice pe Dan Andronic. Confirmă că, puțin
după ora 21:00, a avut respectiva convorbire. Confirmă
și conținutul acesteia. Dar la ora 21:00 și puțin după,
nu putea exista niciun rezultat al alegerilor. Încă se
vota. Nicio urnă din țară sau din lume nu fusese
desfăcută pentru a se vedea cum au votat cetățenii.
Singura formulă care permitea, cel puțin teoretic, o
anticipare a rezultatelor, era așa-numitul exit-poll.
Exit-poll-ul este un sondaj făcut la intrarea în secțiile
de votare, prin întrebarea directă a cetățenilor. În
general, dacă sunt făcute profesionist, aceste cercetări
de piață pot fi relevante. Cu o singură excepție: ca
rezultatele să nu fie foarte apropiate. Exit-poll-urile
sunt relevante doar în măsura în care diferențele de
scor dintre candidați sunt de câteva procente. Că
așa stau lucrurile și nu altfel ne-au arătat-o toate
alegerile. De la primele până la ultimele. Întotdeauna
au existat abateri de 2-3 procente. Iar când scorul a
fost foarte apropiat, cum s-a întâmplat, de pildă, în
2004 și apoi în 2009, institutele de sondaj au dat un
alt câștigător decât pe Traian Băsescu. Cu o singură
excepție. Iar excepția este chiar institutul angajat de
acesta.

CSOP, condus de Andrei Mușetescu, în condițiile
unui scor extrem de strâns, a nimerit, cel puțin
aparent, rezultatul exact al scorului final. Cum este
posibil? Nu este posibil. Este imposibil! Dacă Traian
Băsescu a aflat de la institutul de cercetare de piață,
la ora 21:00, rezultatul exit-poll-ului, atunci este
important de știut, pentru cei interesați să afle adevărul,
că sondajul s-a făcut cu două ore în urmă. La ora
19:00. Așa se întâmplă absolut întotdeauna. Altfel nu
se poate. Iar la ora 19:00 încă rămăseseră extraordinar
de mulți români care nu se prezentaseră, dar urma
să se prezinte la urne. Ca să nu mai vorbim de faptul
că românii din străinătate nici măcar nu erau măsurați
prin aceste exit-poll-uri. De unde ar fi putut să știe in-
stitutul de cercetare de piață cum vor vota în continuare
cetățenii și, mai ales, cum vor vota cei din diaspora?
Dacă Traian Băsescu i-ar fi comunicat lui Dan Andronic
o simplă speranță, în sensul că el crede și se așteaptă
să câștige cu o mică diferență, ar fi fost una. Numai
că Băsescu i-a spus lui Andronic, cu exactitate, care
urma să fie rezultatul. Iar Dan Andronic, un analist
extrem de hârșit în materie de cercetări de piață – cu
atât mai mult cu cât avea și o vastă experiență de
strateg electorale -, în mod normal, ar fi trebuit să
ridice din sprânceană și să pună spusele lui Băsescu
pur și simplu pe seama speranțelor la care este
îndreptățit, în definitiv, orice candidat. Numai că
lucrurile nu au stat deloc așa. Dan Andronic era
absolut convins că Băsescu știe ce spune. Fără să
se iluzioneze la rândul lui. Ceea ce l-a determinat ca,
în scurt timp, să îmi telefoneze pentru a încerca să
dubleze miza unui pariu imposibil, pentru că suma
era oricum mult mai mare decât ne-am fi putut permite
oricare dintre noi să plătim. În plus, același Dan
Andronic confirmă, chiar în fața comisiei parlamentare,
că și participanții la “noaptea generalilor” cunoșteau
același rezultat. Oare să fi sunat Andrei Mușetescu,
printr-un adevărat tur de forță, la toată lumea? Și
toată lumea să îl fi crezut pe cuvânt? În ciuda oricărei
logici?
Eu sunt absolut convins că rezultatele finale au ieșit
așa cum se stabilise anterior momentului electoral.
Un scor extrem de strâns, cu un foarte mic avantaj,
dar suficient, pentru candidatul Traian Băsescu. După
care nu pot decât să presupun că s-a lucrat intens,
mai ales în străinătate, pe utima sută de metri. La fel
cum îmi permit să cred că indicele de eroare al soft-
ului STS a fost reglat corespunzător. Și, deloc
întâmplător, rezultatele furnizate de STS au coincis,
atenție, nu cu cele ale PSD+PNL, care îl susțineau
pe Geoană, ci cu rezultatele PDL.
Eu cred că, fără să vrea, de această dată, pe Dan
Andronic l-a luat gura pe dinainte. Și a spus ceea ce
nu era convenit să spună. Și, prompt, Traian Băsescu
a intervenit pentru a încerca să acopere scandalul.
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Un român de 94 de ani 
a cumpărat o mare parte
dintr-un GIGANT petrolier

Sebastian Valentin Dumitrescu, în vârstă de 94 de ani, a mai
cumpărat 7,6 milioane de acţiuni la Oil Terminal, ajungând
vineri să deţină peste 11% din capitalul companiei, conform
datelor publicate pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).
Titlurile Oil Terminal stagnau vineri pe piaţa de capital, iar de la
începutul anului au urcat cu 101,7%, anunță Agerpres.
OIL Terminal a realizat, în primul trimestru din acest an, un
profit net de 6,77 milioane lei, în scădere cu 4,5%, comparativ
cu aceeaşi perioadă din 2016, reiese din rezultatele financiare
transmise Bursei de Valori Bucureşti.
Cifra de afaceri a companiei a scăzut cu 1,7%, de la 37,3
milioane lei, în primul trimestru din 2016, la 36,7 milioane lei în
T1 2017. Valoarea totală a activelor companiei s-a diminuat de
la 510,5 milioane lei, la 31 decembrie 2016, la 506,2 milioane
lei la 31 martie 2017. Statul român, prin Ministerul Energiei,
deţine cea mai mare marte a acţiunilor companiei, respectiv
59,6%, restul fiind deţinut de alţi acţionari. 

O chelneriță româncă, 
dată afară după ce managerul

ar fi găsit-o dezbrăcată
în camera lui Orlando Bloom

O tânără de origine română, care era chelneriță într-un local din
Marea Britanie, a fost dată afară, după ce managerul ei a găsit-
o dezbrăcată în camera actorului Orlando Bloom.

Viviana Ross, în vârstă de 21 de ani, lucra la Chiltern Firehouse,
unul dintre cele mai populare baruri din Londra, Marylebone, și
a plecat cu actorul, după ce și-a terminat tura. Potrivit IMDB,
Viviana s-a născut în Dublin, Irlanda, în 1995, iar în 2001 s-a
mutat în Germania. Părinții ei sunt din România, așa că Viviana
vorbește germană, engleză, dar și română. În 2015, Viviana a
absolvit cursurile Academiei de Film din Munchen și s-a mutat
în Marea Britanie, pentru a-și urma visul de a deveni o actriță
cunoscută.
Tânăra a servit la masa actorului vineri seară și au făcut
conversație până când Vivianei i s-a terminat programul. Orlando
Bloom ar fi invitat-o apoi în camera lui de hotel, iar Viviana a ac-
ceptat.
A doua zi, actorul a plecat, însă tânăra a rămas să își continuie
somnul de frumusețe. Un manager al hotelului a găsit-o în
cameră și l-a informat pe patronul localului unde lucra Viviana,
iar tânăra a fost concediată pentru că "a fraternizat cu clienții".
Un apropiat al tinerei a povestit tabloidului The Sun că Viviana
nu are regrete și că a petrecut "o noapte incredibilă" alături de
starul seriei "Pirații din Caraibe".

Secretul familiei Ceauşescu.
S-a întâmplat cu 15 minute

înainte de deces. „Vom fi
împreună şi dincolo de moarte”
Despre familia Ceauşescu, simbolul dictaturii comuniste în
România, s-au spus şi s-au scris multe. La aproape trei decenii
de la lichidarea cuplului care a dominat Epoca de Aur, numele
Ceauşescu apare din nou în prim-plan. 
De data aceasta, memoria celei care a fost Zoia Ceauşescu a
fost readusă în actualitate de jurnaliştii ziarului Libertatea, care
au realizat un reportaj la Crematoriul Vitan.
„3,6 tone de cenușă! Atât cântăresc resturile pământești a 2.400
de decedați pe care rudele lor i-au abandonat în ”Sala comună”
a Crematoriului uman Vitan Bârzești. Nu se știe de ce. Ca o
bizarerie a lumii, tot în acestă instituție a eternității s-a derulat și
o poveste de dragoste ieșită din comun: urna Zoei Ceușescu a
fost răpită de soțul acesteia, dusă acasă și pusă într-un altar
special, pentru a fi împreună mereu…
În columbar se află și nișa Zoei, fiica Elenei și a lui Nicolae
Ceaușescu. Cu un sfert de oră înainte de deces, în noiembrie
2006, Zoe i-a cerut soțului ei, Mircea Oprean, să o incinereze,
apoi i-a dictat o poezie: “Şi cum te visam/Un gând îmi spuse/În
somn/Că şi tu mă visezi/Dar atât de adânc/Încât la trezire/Nu
ştiu dacă/De fapt/Eu nu exist decât/În visul tău”.
Trupul neînsuflețit a fost incinerat, apoi urna a fost depusă în
nișa pe care scrie și astăzi ”Zoe”. Doar că Zoe nu mai este acolo.
“Ea a cerut să fie incinerată. Eu vreau să fiu înhumat. Am decis
împreună ca urna cu cenuşa ei să o iau acasă, să fim împreună
mereu. Iar când eu voi muri, lângă mine va fi pusă în mormânt
şi urna. Vom fi împreună şi dincolo de moarte”, ne-a spus Mircea
Oprean”, se arată în reportajul „Sala celor 2.400 de morți părăsiți
de familii în Crematoriul Vitan: 3,6 tone de cenușă umană pe
care nu o plânge nimeni”.

Zoia Ceaușescu, fiica boemă ce
purta numele unei eroine soviet-
ice
„Al doilea copil al cuplului
Ceaușescu – Zoia (Zoe) – s-a
născut la data de 1 martie 1949.
Numele ei este inspirat de cel al
Zoiei Kosmodemyanskaya,
eroină sovietică, una dintre cele
mai cunoscute figuri ale mișcării
de partizani din cel de-Al Doilea

Război Mondial, prinsă și executată prin spânzurare de către
nemți, la vârsta de numai 18 ani. A urmat cursurile Liceului Petru
Groza – fosta Şcoală Mixtă nr. 28 – şi, apoi, pe cele ale Liceului
de Matematică- Fizică nr. 2, actualul Jean Monnet.
Fire artistică, cu accente boeme, a trebuit, totuși, să se supună
voinței părinților care doreau ca aceasta să urmeze o carieră în
domeniul științelor exacte, asemenea fraților ei, Valentin și Nicu.
Astfel că, la finalul anului 1971 a terminat cursurile Facultăţii de
Matematică din cadrul Universităţii bucureştene cu media finală
9.71, iar examenul final l-a promovat cu media 10.
Doctor în matematică
A obţinut titlul de doctor în matematică la aceeaşi universitate,
cu teza „On Intertwining Dilations”, avându-l îndrumător pe pro-
fesorul Ciprian Foiaş. A devenit asistent universitar şi angajată
la Institutul de Matematică.
Din cauza atmosferei relaxate din grupul pe care și l-a creat,
Zoia fiind foarte apropiată și iubită de colegi, Institutul a fost
desființat în anul 1975, din dorința expresă a Elenei Ceaușescu.
Ulterior, Zoia a condus, până la prăbuşirea regimului comunist,
secţia de matematică din cadrul INCREST (Institutul pentru
Creaţie Ştiinţifică şi Tehnică). A desfăşurat o activitate ştiinţifică
destul de importantă, cel puţin 22 de lucrări fiind consemnate în
arhiva prestigioasei American Mathematical Society.
Imposibilele povești de dragoste
Zoia nu a corespuns, însă, niciodată profilului imaginat de Elena
Ceauşescu. Nu s-a putut adapta controlului strict impus asupra
vieţii sale private.
Mama acesteia dorea o fiică- model și un exemplu de femeie
comunistă, potrivit canoanelor trasate de propaganda oficială.
Rebelă

Zoia a sfidat-o în dese rânduri, cultivând relaţii cu scriitori şi
artişti, dezvoltând o pasiune pentru bibliofilie şi opere de artă, în
contrast cu megalomania de import, asiatică, observată în cazul
soţilor Ceauşescu. Inevitabil, conflictele au apărut și în ceea ce
privește relațiile amoroase ale acesteia.
Legătura cu Petre Roman, fostul premier al României, a început
la sfârşitul anilor ’60. Se pare că relaţia nu a fost serioasă, dar,
chiar şi aşa, Elena Ceauşescu şi-a arătat dezaprobarea şi a in-
tervenit pentru ruperea ei.
La fel ca în cazul lui Valentin, xenofobia notorie a mamei lui Zoia
a dus la trimiterea lui Petre Roman în Franța, acesta obținând o
bursă de studii la Universitatea Paul Sabatier din Toulouse”, a
scris Cătălin Olteanu în ARTICOLUL DEDICAT VIEȚII CELEI
CARE A FOST ZOIA CEAUȘESCU.

Mii de locatari nu mai pot ieși
din bloc fără să încalce

o proprietate privată

Locatarii din trei blocuri din Râmnicu Vâlcea nu vor mai putea
ieşi din case decât prin încălcarea proprietăţii privată, în urma
unei decizii a judecătoriei din oraş, prin care o societate
comercială a fost pusă în posesia unei parcări. Decizia nu e
definitivă şi va fi atacată de Primăria din oraş.
Potrivit reprezentanţilor Primăriei Râmnicu Vâlcea, problemele
în ceea ce priveşte parcarea din faţa a trei imobile de pe bule-
vardul nicolae Bălcescu au pornit în urmă cu trei ani când, în
urma cererii făcute în baza HG 834/1991, SC SOCOM SA
primea de la Consiliul Judeţean Vâlcea titlul de proprietate pen-
tru suprafaţa cuprinsă între blocurile 225, 50 şi 300, teren situat
vizavi de Liceul Tehnologic „Oltchim”.
Pe această suprafaţă, societatea comercială solicita şi obţinea,
în anul 2010, certificatul de urbanism în vederea elaborării unui
Plan Urbanistic de Detalii (PUD) pentru construirea unei
grădiniţe cu program normal.
Doi ani mai târziu, Primăria municipiului aproba prin PUD-ul, im-
punând, conform legislaţiei în domeniu, unele condiţii printre
care asigurarea locurilor de parcare conform funcţiunilor zonei
şi analiza circulaţiei carosabile şi pietonale pentru asigurarea
deservirii clădirilor din zonă şi accesul autospecialelor – PSI,
SMURD, ambulanţe şi altele. Pentru că se modifica categoria
de folosinţă a terenului, solicitantul era, de asemenea, obligat
să obţină acordul locatarilor blocurilor din zonă.
SC SOCOM SA nu a contestat în contencios administrativ
această decizie a administraţiei locale, în schimb a atacat în
instanţă decizia Primăriei municipiului, solicitând despăgubiri
pentru o pretinsă lipsă de folosinţă a terenului.
Reprezentanţii municipalităţii mai spun că instanţa de judecată
impune locatarilor din zonă să nu mai poată ieşi din blocuri altfel
decât călcând pe proprietatea privată a SC SOCOM SA, dar şi
că accesul maşinilor de intervenţii într-o situaţie de urgenţă
majoră este restricţionat de încălcarea unei proprietăţi private.
Hotărârea Judecătoriei Râmnicu Vâlcea va fi atacată de munic-
ipalitate, la instanţa superioară.
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Ritual MAFIOT la vârful
Ministerului de Interne

Imagini revoltătoare cu șefi din Ministerul de Interne. Stau la
masă ca niște „nași” bând sictiriți din pahare la o masa, in timp
ce un altul (mai mic în grad și funcție) omul ingenuncheaza in
fata lor, isi impreuneaza mainile a rugaciune si, cu lacrimi in ochi,
probabil ca implora mila. Scena este parcă copiata la indigo
dupa ritualul sicilian prin care capii „Cosei Nostra” ii umilesc pe
cei pe care ii acuza ca „le-a gresit”! Numai ca fotografiile au intrat
pe mâna presei și așa aflăm cu toții despre oamenii care ar tre-
bui să asigure protecția și securitatea cetățeanului.
Imaginile te socheaza chiar daca nu cunosti cine sunt cei din fo-
tografii.
”Dar ce-ai putea simti daca la masa s-a afla chestorul Gelu Ol-
tean, pe vremea cand era chiar seful serviciului secret al Minis-
terului de Interne? Si daca in camera era si chestorul Ioan Buda,
fost secretar de stat al MAI si actualul inspector sef al Politiei de
Frontiera? Si chestorul Marcel Ardelean, seful Directiei de
Supraveghere si Controlul Trecerii Frontierei si cel care era
atasatul MAI la Paris in perioada cand la Ambasada Romaniei
in Franta s-a votat pro-Basescu intr-un ritm pe care nu l-ar reusi
nici robotii? Si alti ofiteri superiori, chiar sefi de structuri din
IGPFR, dintre care unii, ce-i drept, intorc capul, jenati si ei de
scena terifianta ce se petrecea la ultimul etaj al chiar sediului
central al Politiei de Frontiera! Acolo unde credeau ca nu pot fi
„luati” pe tehnica decat din spatiu… Iar daca ancheta interna pe
care cu siguranta o va declansa conducerea actuala a MAI va
confirma ca omul din genunchi nu este nici vreu infractor marunt
care cere mila „gaborilor”, nici vreun ospatar care a turnat vin
pe meseni, ci chiar comisarul sef Aurelian Miu, insusi seful Ser-
viciului Control din IGPFR! Adica omul care ar trebui sa-i con-
troleze pe cei in fata carora ingenuncheaza, probabil cerandu-si
iertare pentru ca o fi verificat pe vreun protejat”…, notează jur-
nalistul Cătălin Tache care publică lovitura jurnalistică în Na-
tional.
Imaginile care cu siguranta vor zgudui Ministerul de Interne pen-
tru ca imaginile sunt chiar dintre-un sediu al unei arme din MAI
- Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPFR), ”la etajul
sase, acolo unde este „popota” bine cunoscuta de multi dintre
initiatii sistemului.
De reținut că sediul IGPFR este lipit de cel al DGIPI (fostul Doi
și un Sfert) iar personajul central al fotografiilor este chiar
chestorul Gelu Oltean, chiar din zilele când conducea temutul
serviciu.
Ce oare știa Gelu Oltean despre păcătosul care i-a căzut în ge-
nunchi și mai ales ce teamă sau ce știau cei care erau de față
și nu au intervenit să oprească umilirea ditamai șefului Serviciul
Control al Poliției de Frontieră? Se spune că protejatul lui Virgil
Ardelean (Vulpea) a instaurat în Ministerul de Interne o
adevărată teroare.
Acesta ar fi ordonat chiar filarea paralela a procurorilor Directiei
Nationale Anticoruptie si a politistilor judiciari, pentru a vedea pe
urmele cui se afla acestia pentru a anunta din timp daca exista
vreo problema, mai notează jurnalistul Cătălin Tache.
El mai noteaza despre chestori trasi in toalete de pe chiar cu-
loarele ministerului pentru a fi intimidati cu diverse imagini sau
chiar de sefi de structuri infomative care, neexecutand ordinele
lui Gelu, erau pusi sa se interneze la psihiatrie pentru ca astfel
sa le fie distruse definitiv carierele. Iar tocmai din aceasta pe-
rioada de glorie a „Doi s’ un sfert” provin si aceste fotografii. In
care socant este atat ritualul, dar si faptul ca acesta se desfa-
soara intr-un sediu oficial al IGPFR, in chiar fata unora dintre
conducatorii  Politiei de Frontiera! Chiar daca acestia, cu o sin-
gura exceptie, ce-i drept, intorc capetele sau isi pleaca neputin-
ciosi privirile, cum ar putea declara martorii ca ar fi facut inclusiv
seful lor…

Geoană nu uită şi nu iartă:
Afirmaţii grave în comisia de

anchetă a alegerilor din 2009
Rezultatele alegerilor din 2009 arată că este vorba despre o
încercare de perpetuare a unui sistem de forţă, de şantaj, a afir-
mat marţi fostul candidat la prezidenţialele din acel an, Mircea
Geoană, în faţa comisiei parlamentare de anchetă.

Geoană a calificat comisia parla -
men tară de anchetă ca fiind "un
act de igienă democratică". 
"Am răspuns cu promptitudine
invitaţiei şi solicitării dum nea voas -
tră. Sunt conştient de constrân-
gerile şi obligaţiile care revin
oricărui cetăţean care este che -
mat în faţa Parlamentului pentru
a clarifica adevărul şi întregul
adevăr care stă la dispoziţia
fiecăruia dintre noi, în speţă în
calitatea mea de protagonist -

unul din protagoniştii alegerilor din 2009. Este regretabil că au
trebuit sa treacă atât de mulţi ani ca un astfel de demers să fie
făcut. (...) Au trebuit să apară elemente circumstanţiale recente
pentru a declanşa acest mecanism democratic. Consider că
această comisie reprezintă mai mult decât un simplu gest politic
sau de reparaţie istorică. Dincolo de persoane sau de politică,
cred că este un act de igienă democratică şi o investiţie într-un
viitor mai bun pentru România şi pentru români", a afirmat Mircea
Geoană.
Potrivit acestuia, "este evident că unul din viruşii mai vechi" ai
societăţii româneşti reconfirmă "dictonul mai vechi" - că puterea
absolută corupe absolut - s-a aplicat din păcate şi în 2009,
acesta fiind un risc şi pentru viitor. 
"În opinia mea, şi este o opinie în care elemente subiective şi
obiective se conjugă, cred că putem spune că există suspiciuni
rezonabile pentru existenţa unor elemente constituite a unui efort
deliberat şi conjugat coordonat de la cel mai înalt nivel al statului
român de influenţare a alegerilor din 2009. Este vorba de o încer-
care de perpetuare a unui sistem de forţă, de putere, de şantaj
şi corupţie politică şi economică, cu consecinţe grave asupra
stării generale a naţiunii şi a intereselor generale ale cetăţenilor
României. Acţiunea din 2009 a avut un caracter inter-instituţional
şi transpartinic, încolonând sub o comandă unică conducători
obedienţi, nu instituţii în ansamblul lor, veleitari din politică,
carierişti sau persoane şantajabile din zonele cheie ale sistemu-
lui politic şi administrativ al ţării. Vorbim de persoane şi nu de
instituţii. (...) Mandatul 2009 - 2014 a fost imoral, antidemocratic
şi antinaţional", a susţinut fostul preşedinte al PSD. 
În opinia acestuia, ancheta comisiei parlamentare priveşte de
fapt către viitor.

Dezvăluiri de senzaţie din
comisia de anchetă: Portretul

lui Băsescu, în sediul AEP
Preşedintele din 2009 al Autorităţii Electorale Permanente, Oc-
tavian Opriş, este audiat, marţi, în comisia parlamentară de
anchetă privind alegerile prezidenţiale din 2009, potrivit unei de-
cizii a membrilor forului legislativ. Opriş a răspuns întrebărilor
adresate de membrii comisiei, făcând şi o dezvăluire de senzaţie
despre Ana Maria Pătru, vicepreşedinte al AEP în anul 2009,
devenită ulterior preşedinte al instituţiei. În cadrul audierilor,
Opriş a fost întrebat de deputatul PSD Liviu Pleşoianu cum
comentează faptul că Ana Maria Pătru a fost văzută la o petre-
cere alături de Traian Băsescu şi fiica sa, Elena, după care s-a
implicat în gestionarea alegerilor prezidenţiale din 2009. 

"Cum am putea noi să credem în
echidistanţa şi corectitudinea
doamnei Ana Maria Pătru şi în
corectitudinea AEP, când respec-
tiva persoană a rămas in funcţie
şi nu a fost nici măcar mustrată?
După care au urmat alegerile
prezidenţiale?", a spus Pleşoianu. 
'Situaţia asta a fost foarte larg
difuzată pentru că un membru,
vicepreşedinte al AEP, a fost sur-
prins de către oameni din presă la
o chermeză, la o întrunire cu cei

din zona unui partid politic, respectiv a PDL-ului, cu Traian

Băsescu, parcă era şi fiica sa, era o aniversare. Asta este con-
duita pe care a avut-o Ana Maria Pătru, ea nu se sfia niciodată
să arate afinităţile pe care le are cu zona PDL-ului şi cu Traian
Băsescu. Chiar în biroul ei avea şi un portret cu Traian Băsescu.
Sigur că era recunoscătoare fiindcă el a numit-o. Din partea
Preşedinţiei era un vice pre şe din te, din partea primului ministru
era un vicepreşedinte şi preşedintele era numit de Parlament în
ambele Camere. Fără îndoială că i-am atras atenţia, dar era tar-
div, spunându-i despre calitatea pe care o are, dacă
conştientizează că aceasta calitate impune anumite restricţii în
ceea ce priveşte relaţiile personale, sociale, etc. Nu mai spun
relaţiile politice care au o conotaţie cu totul aparte. În ce priveşte
actele de gestionare a mecanismului electoral, acolo ca să te
bagi trebuie să şi ştii", a afirmat Octavian Opriş. 
Potrivit acestuia, pentru ca Ana Maria Pătru să nu mai fi ges-
tionat alegerile de atunci trebuia să nu mai aibă calitatea de
vicepreşedinte al AEP, condiţii în care el nu putea să procedeze
la o îngrădire a drepturilor unui vicepreşedinte. "Aceşti
vicepreşedinţi veneau din sfere politice deosebite, de la Guvern,
de la Preşedinţie, etc", a argumentat Opriş.
Fostul preşedinte AEP a mai vorbit despre situaţia votului de la
Paris de la prezidenţialele din 2009. Potrivit lui Opriş, situaţia a
fost una "curioasă", iar la AEP s-a analizat situaţia şi s-a con-
statat că era deja un fapt împlinit, greu de investigat şi cu posibile
consecinţe instituţionale.

Opriş, Capră, Tutilescu, Fătuloiu,
Blaga, Predoiu, Oprea, Baconschi,

audiaţi la comisia de anchetă
pentru alegerile din 2009

Directorul STS, Marcel Opriş, Gabriel Oprea, Vasile Blaga,
Cătălin Predoiu, Teodor Baconschi, Eugen Tomac sunt printre
cei care vor fi audiaţi săptămâna viitoare de parlamentarii
comisiei speciale de anchetă pe marginea alegerilor
prezidenţiale din 2009, a anunţat marţi preşedintele comisiei,
senatorul PSD Mihai Fifor. 
Audierile de săptămâna viitoare vor începe luni, de la ora 9,00,
cu fostul candidat la prezidenţialele din 2009 Mircea Geoană,
care a fost prezent şi marţi la comisie mai bine de o oră. 
"Comisia a decis ca luni, începând cu ora 9,00, să reluăm au-
dierea domnului Mircea Geoană. Domnia sa a confirmat
prezenţa. După care vom avea invitaţi la comisie secretarii de
stat din Ministerul de Interne din momentul acela - domnii Mihai
Capră, Marian Tutilescu, Dan Fătuloiu - şi va veni la comisie şi
doamna Ana Maria Pătru, cea care nu a putut veni atunci când
a fost invitată pentru prima dată. Pentru marţi, începând cu ora
14,00, îi vom avea invitaţi pe domnii Vasile Blaga, Marcel Opriş,
Cătălin Predoiu - la vremea aceea ministru de Externe - şi pe
domnul Eugen Tomac - cel care coordona Departamentul
Românilor de Pretutindeni. Pentru miercuri, începând cu ora
9,00, îi vom invita pe domnii Gabriel Oprea, Baconschi - am-
basador la Paris, pe ambasadoarea de la Madrid, ambasadorii
de la Chişinău, Roma şi totodată îi vom invita pe domnii Neculai
Onţanu şi pe Anghel Iordănescu. Tot miercuri. Sunt martori
menţionaţi de domnul Andronic în intervenţiile sale", a precizat
Mihai Fifor. AGERPRES
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Atac terorist 
la Manchester  Arena.

22 de copii şi de adolescenţi
au murit.

O explozie puternica a avut loc, luni seara, pe Manchester
Arena, la finalul unui concert sustinut de Ariana Grande. Politia
a anuntat ca 22 de oameni au murit si 59 sunt raniti. Printre vic-
time se numara multi copii si adolescenti care venisera sa-si
vada artista preferata. 12 raniti au pana in 16 ani iar cea mai
tanara victima decedata e o fetita de doar 8 ani.
Autoritatile au anuntat ca a fost vorba de un atac kamikaze si
atentatorul s-a detonat. La mai bine de 14 ore de la atac, Statul
Islamic a revendicat atentatul, sustinand ca a fost dus la capat
de "un soldat al Califatului". Jihadistii vorbesc insa de mai multe
dispozitive explozive si prezinta si un bilant mult mai mare al vic-
timelor: 30 de morti si 70 de raniti.
Politia britanica a confirmat ca atacatorul sinucigas de pe Man-
chester Arena este Salman Abedi, in varsta de 22 de ani. Ian
Hopkins, seful Politiei, a declarat ca se fac cercetari pentru a se
vedea daca acesta a actionat singur.
Marti la pranz politia a facut numeroase raiduri si doua persoane
au fost arestate, insa nu sunt date despre legatura lor cu aten-
tatul.
Acesta este cel mai grav atac din Marea Britanie de la atentatele
din 7 iulie 2005, cand bombe plasate la metrou au ucis 52 de
oameni.
Autoritatile britanice au pus la dispozitie si un numar de telefon
de urgenta - 0161 856 9400. Totodata, numarul de urgenta al
Ambasadei Romaniei in Marea Britanie este 0044.77.3871.6335.
MAE de la Bucuresti si Ambasada noastra la Londra sustin ca
niciun roman nu se numara printre victimele atentatului, insa de-
ocamdata identitatea si cetatenia acestora nu au fost comunicate
oficial.

Un copil de 8 ani e printre morţii 
de la Manchester. 

Multe victime au sub 16 ani.
Un copil de 8 ani se numara printre cei care si-au pierdut viata
in urma atentatului terorist de la Manchester, de luni seara. De
asemenea, 12 copii sub 16 ani au fost raniti. In total, 22 de oa-
meni au murit si 59 au fost raniti in atac.
Saffie Rose Roussos, din Leyland, si-a pierdut viata in urma
atentatului, la varsta de doar 8 ani, transmite BBC.
Directorul de la scoala primara din Tarleton, localitate aflata la
nord-vest de Manchester, a spus ca vestea mortii fetitei este "un
soc extraordionar" pentru toti si ca transmite "cele mai profunde
condoleante tuturor prietenilor si familiei".
"Era pur si simplu o fetita frumoasa in toate sensurile cuvantului.
Era iubita de toti", a spus Chris Upton.
De asemenea, 12 copii cu varste sub 16 ani se numara printre
cei 59 de raniti dusi la spital, dupa atacul terorist, potrivit lui David
Ratcliffe, director al unui serviciu de ambulanta.

Mărturiile părinţilor
care îşi caută copiii

Atacul cu bomba comis luni seara la finalul concertului sustinut
de Ariana Grande la Manchester Arena a ucis cel putin 22 de
persoane, inclusiv copii si adolescenti, si peste alte 50 au fost
ranite.
In urma acestui act criminal comis de un suspect sinucigas,
starea de panica a cuprins orasul britanic, iar multi parinti isi cau-
tau cu disperare copiii si prietenii pe strazile din jurul arenei, in-
formeaza CNN.
"Atacatorul, pot sa va confirm acest lucru, a murit pe stadion.
Credem ca atacatorul purta cu el un dispozitiv exploziv im-
provizat, pe care l-a detonat, cauzand aceasta atrocitate", a de-
clarat Ian Hopkins, seful Politiei din Manchester.
Desi Politia locala crede ca atacatorul a actionat de unul singur,
o ancheta a fost demarata pentru a stabili daca acesta facea
parte dintr-o retea terorista.

Peste 400 de politisti au fost trimisi pe strazile din Manchester
in noaptea de luni spre marti. Seful Politiei locale a spus ca rezi-
dentii ar trebui sa se astepte sa vada tot mai multi politisti inar-
mati patruland pe strazile din Manchester in aceste zile.
Acesta este va fi cel mai grav atentat comis pe teritoriul Marii
Britanii dupa explozia bombelor din Londra in 2005, care au ucis
52 de persoane.
Charlotte Campbell, o locuitoare din Manchester, a dezvaluit
pentru CNN ca fiica ei in varsta de 15 ani, Olivia, a mers la con-
cert cu un prieten si niciunul nu a mai putut fi contactat dupa ex-
plozie.
"Am incercat tot ceea ce am putut sa facem. Autoritatile ne-au
spus sa asteptam langa telefon. Tatal ei a iesit afara, o cauta pe
strazi. E cel mai oribil sentiment, sa stii ca fiica ta este acolo, dar
sa nu stii daca e vie sau moarta", a declarat Charlotte Campbell.
Printre hohote de plans, Charlotte mai spune ca nu intelege mo-
tivul pentru care cineva a putut sa faca asa ceva "unor copii nevi-
novati".
"Vreau ca fiica mea sa vina acasa si sa fie in siguanta. Vreau
doar sa o vad cum intra pe usa", a adaugat ea.
Karen Ford, martor la evenimente, si-a dus fiica in varsta de 13
ani la concertul Arianei Grande.
"A fost un macel pe strazi. Erau multi copii care plangeau, incer-
cau sa ia legatura cu parintii lor, dar erau si parinti cu telefoanele
in maini, incercand sa isi contacteze copii", a dezvaluit ea.
"Conexiunea telefonica era de o calitate slaba in interiorul arenei,
intrucat erau atat de multi oameni care isi foloseau telefoanele
simultan", a adaugat Karen.
"Am reusit sa imi aduc copilul acasa, insa anumiti parinti nu au
reusit asa ceva in aceasta noapte", a mai spus ea.
Un hotel din apropiere, Holiday Inn, a devenit punctul central in
care se reunesc parintii aflati in cautarea copiilor aflati la con-
certul Arianei Grande si care nu s-au mai intors apoi acasa.
Anumite hoteluri si-au deschis usile in fata parintilor aflati pe
strazile din jurul Manchester Arena, care nu au putut sa ajunga
acasa in seara tragediei, din cauza faptului ca autoritatile au in-
chis perimetrul.
Taximetristii din zona, dar si numerosi localnici, ofera calatorii
gratuite parintilor care isi cauta copiii.
Statia de metrou Victoria, aflata langa stadion, va ramane inchisa
pe durata zilei de marti, a anuntat UK National Rail.
Parintii apeleaza la ajutorul retelelor de socializare
Parintii si rudele aflate in cautarea copiilor care nu au mai ajuns
acasa dupa explozia din Manchester au apelat la ajutorul
retelelor de socializare.
Erin P, o utilizatoare de Twitter, a cerut localnicilor sa o ajute sa
isi gaseasca sora: "Poarta un pulover roz si jeansi albastri. Nu-
mele ei este Whitney".
O alta utilizatoare a publicat o fotografie a surorii sale, insotita
de urmatorul mesaj: "Va rog pe toti sa distribuiti acest mesaj.
Sora mea mai mica, Emma, a mers la concertul lui Ari (Ariana
Grande, n.r.) din Manchester si nu mai raspunde la telefon. Va
rog sa ma ajutati".
Un alt utilizator de Twitter, Deplorable MrsK, a publicat fotografia
unui tanar care zambeste si poarta un costum: "Fiul meu se afla
in Manchester Arena astazi. Nu imi mai raspunde la telefon. Va
rog....".
Montaje cu fotografiile tinerilor care nu mai raspund la tele-
foanele mobile dupa explozia de luni seara au inceput sa fie dis-
tribuite tot mai mult pe Internet.
Paula Robinson - bunul samaritean
Paula Robinson, in varsta de 48 de ani, se afla intr-o statie de
tren, alaturi de stadion, insotita de sotul ei, in momentul in care
a auzit explozia si a vazut zeci de adolescente tipand si fugind,
indepartandu-se de arena.
"Am fugit si noi", a declarat ea pentru Reuters. "Am fugit la cat-
eva secunde dupa explozie. Am luat copiii si am fugit impreuna",
a spus ea.
Paula Robinson a luat cu ea cateva zeci de adolescente si le-a
dus la un hotel din apropiere - Holiday Inn Express -, apoi le-a
transmis pe Twitter numarul ei de telefon parintilor ingrijorati,
spunandu-le ca fiicele lor sunt in siguranta si sa vina sa le ia de
la acel hotel.
Dupa primul mesaj pe Twitter, telefonul ei nu a incetat sa sune.
"Parintii alergau innebuniti de durere, incercand sa ajunga cat
mai repede si sa isi salveze copiii. Erau multi copii care se refu-
giasera la Holiday Inn", a povestit Paula Robinson.
Hashtagul #RoomForManchester a fost de asemenea folosit
pentru a oferi camere gratuite si canapele pentru persoanele ra-
mase blocate in oras. "Sunt la 10 minute distanta de centrul ora-
sului Manchester si pot sa va transport gratuit in orice zona.
Oricine are nevoie de ajutor sa ma contacteze", a anuntat pe
Twitter utilizatorul Danny Hutch.
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Federația Patronatelor
din Turismul Românesc

lansează programul
Litoralul pentru toți

Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) a lansat
luni programul "Litoralul pentru toți", ediția de primăvară, care
se va derula până la 18 iunie, conform unui comunicat remis
Agerpres.
Potrivit FPTR, pentru a veni în sprijinul turiștilor, lansarea
acestei ediții beneficiază de aceleași tarife din ediția de toamnă
2016. Tarifele lansate prin programul special "Litoralul pentru
toți" sunt mai mici cu până la 50% față de cele din vârf de
sezon, iar hotelierii au pus la dispoziție locuri la tarife reduse
pentru cel puțin 5.000 de turiști. 

Tarifele maxime pentru zona Mamaia — Constanța — Eforie,
ajung în aceasta ediție (sejur 6 nopți/persoana) până la 205 lei
la hotel de o stea, 235 lei la hotel 2 stele și 265 lei la hotel 3
stele, fără mic dejun. Cu mic dejun tarifele vor fi de 315 lei la
Hotel de 2 stele, 425 lei la Hotel 3 stele, 485 lei la Hotel de 4
stele și 605 lei la hotel de 5 stele.
În sudul litoralului (stațiunile Costinești, Olimp, Neptun, Jupiter,
Cap Aurora, Venus, Saturn, Mangalia, 2 Mai, Vama Veche),
tarifele ajung în această ediție (sejur 6 nopți/persoană) până la
159 lei la hotel de o stea, 179 lei la hotel de 2 stele, 199 lei la
hotel de 3 stele, fără mic dejun, respectiv la 269 lei la hotel de
2 stele, 329 lei la hotel de 3 stele, 379 lei la hotel de 4 stele și
469 lei la hotel de 5 stele, cu mic dejun.
Până în prezent s-au înscris în program 12 hoteluri din toate
stațiunile de pe litoral, care pun la dispoziție 1.450 de locuri pe
serie, ceea ce înseamnă că aproximativ 5.000 de turiști vor
putea beneficia de vacanțe, la tarife reduse, pe litoralul româ-
nesc.

Grecia şi Bulgaria, principalele
destinaţii turistice ale românilor

După părerile turiştilor transportaţi de Corali Holidays şi al
rezervărilor de cazare, destinaţia numărul unu în ultimii trei ani
este insula Thassos. Pe locul doi se află fostul număr 1 -
Paralia Katerini, iar pe locul trei, Halkidiki - braţul Kasandra.

Pentru Bulgaria, cei mai mulţi turisti aleg Nisipurile de Aur,
datorită apropierii de graniţa cu România şi a varietăţii ofertei
de cazare. Urmează, ca număr de turişti, Sunny Beach şi apoi
Albena.
Cei mai mulţi turişti vin din Braşov şi din oraşele învecinate. Pe
al doilea loc se situează Bucureştiul, pentru destinatiile din
Grecia şi respectiv Ploieştiul ,pentru Bulgaria.
60% dintre turiştii care călătoresc în Grecia aleg locaţii tip
studiouri şi apartamente de vacanţă (self catering) pe destinaţiile
principale. Tarifele pachetelor (cazare + transport) pe astfel de
locaţii variază, în funcţie de sezon, între 115 şi 245 de
euro/persoană, minus reducerile de early booking aplicabile în
funcţie de data rezervării şi care ajung până la 30%.
În ultimii ani, s-au înmulţit vacanţele care se întind pe două
săptămâni şi apar tot mai frecvent chiar şi cele de trei săptămâni.
Pentru Bulgaria, o pondere covârşitoare o au rezervările pentru
locaţii care oferă servicii all inclusive, iar hotelurile cele mai
solicitate sunt cele de 4 stele. În comparaţie cu Grecia însă, în
ultimii ani se observă o tendinţă de scurtare a vacanţelor,
durata medie a acestora fiind de 4-5 nopţi. Acest lucru este
posibil datorită frecvenţei curselor cu autocarul.

Pensionarea mai devreme
cu doi ani. Cine beneficiază

Camera Deputaților a adoptat, marți,  proiectul de lege pentru
modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice.
Potrivit legii adoptate de deputați, „persoanele care au locuit
cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă
datorită extracţiei şi prelucrării minereurilor neferoase cu conţinut
de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor,
clor, a pulberilor metalice şi/sau de cocs metalurgic, precum şi
a emisiilor de amoniac şi derivate, respectiv Baia Mare, Copşa
Mică, Zlatna, Târgu Mureş, Slatina, Turnu Măgurele şi Râmnicu
Vâlcea pe o rază de 8 km în jurul acestor localităţi, beneficiază
de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără pe-
nalizarea prevăzută la alin.(4)."
Proiectul a fost adoptat cu 248 de voturi "pentru", 26 "împotrivă"
şi o abţinere.

Hartă RADON România. 
Pericol adus de termopane

Radonul este un gaz radioactiv provenit din dezintegrarea
radiului, cel din urmă provenind din dezintegrarea uraniului,
fiind prezent în anumite soluri. Radonul este un gaz periculos:
cauzează moartea a sute de mii de oameni pe glob, provocând
cancerul la plămâni. Radonul provine din sol, iar cele mai mari
concentraţii au fost înregistrate în clădiri publice. Nu doar solul
este o sursă de radon, ci și unele materiale de construcție. În
plus, trebuie precizat că, spre exemplu, solul din Zimnicea
produce de două ori mai mult radon decât în București, iar
situația diferă în funcție de zonă.

Hartă Radon
În cadrul unei conferințe organizate marți de Comisia Naţională
pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN), președintele
Gabril Petre a spus că se face o hartă a radonului, cu zonele de
risc, pentru a controla valorile și astfel să se alinieze legislația,
începând cu 2018, la o directivă europeană privind protecția
împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radon.
Termopanele, un pericol
Pericolul cu acest gaz a luat amploare de când a crescut gradul
de etanșare, au apărut ferestrele termpoane, fiind astfel nevoie
de aerisire. În cazul în care încăperea nu se aerisește, radonul
nu se disipă. Se produce permanent din cauza materialului ra-
dioactiv din pereți și nu se eliberează în aer pentru că nu
aerisim locuința. O problemă ar fi la clădirile mari de birouri care
nu se aerisesc niciodată pentru că nu există ferestre, iar ușile
sunt bine etanșate. Trebuie luate măsuri și de aceea se va face
o hartă, pentru a verifica dacă instalațiile ventilează suficient
radonul din clădire. De precizat că până acum nu s-a găsit
niciun caz unde să se fi depășit limita admisă.
Pentru reducerea expunerii la radon în școli, grădinițe și
primării, o soluție la îndemână este aerisirea și ventilarea
încăperilor. Conform statisticilor Organizației Mondiale a Sănătății,
circa 4,3 milioane de decese sunt cauzate, anual, de poluarea
din interiorul caselor.

O întreagă localitate
din România, REVENDICATĂ

de familia unui nobil maghiar
O întreagă localitate Bihor a fost revendicată de urmaşii unui
nobil maghiar. Strămoșul oamenilor a deținut aproape tot terenul
pe care este construit satul cu mai bine de un secol. Sătenții
susțin, însă, că înaintașii lor au cumpărat terenul cu acte în
regulă de la proprietarul de atunci, groful Adorian Bartoș.
Localnicii din Sacalasău Nou spun că familia Bartoș, care
avea terenurile din zonă, a vândut pământul pe care cei 12
descendenți ai săi îl revendică în prezent. Oamenii au dovezi,
arătând contractele de vânzare-cumpărare, spunând că nu pot
ceda așa ușor un bun moștenit de la buncii lor.
”Se bazează pe un CF care este incomplet. Dar, numitul
Bartoş Gabor şi-a vândut acest teren locuitorilor din Sacalasăul
Nou, numai că aceştia nu şi-au intabulat pământul respectiv.
Deci există anumite contracte de mâna fără a fi intabulate.”, a
declarat Florin Magui, primarul din Derna.

Prognoza meteo pentru 
perioada iunie - august

Lunile de vară din acest
an vor fi caracterizate
printr-o vreme, în gen-
eral, caldă, cu valori
medii termice peste
normele climatologice
ale perioadei, dar și prin
deficit de precipitații, mai
ales din sudul, sud-estul

și sud-vestul țării, reiese din prognoza de specialitate,
valabilă pentru intervalul iunie - august 2017, publicată
de Administrația Națională de Meteorologie (ANM)..
În iunie, temperaturile medii lunare se vor situa, în general,
în apropierea mediei climatologice. Specialiștii ANM
estimează, în perioada analizată, temperaturi medii de
până la 22 de grade Celsius în Oltenia și Muntenia, de
până la 21 de grade Celsius, în Banat, Dobrogea și
Moldova, dar și mai scăzute, de până la 19 grade Celsius,
în Maramureș și Transilvania, relatează agerpres.
De asemenea, în prima lună de vară, cantitățile totale de
precipitații vor fi, în general, deficitare, cu excepția zonelor
de munte unde vor fi normale sau ușor excedentare.
Media multianuală a precipitațiilor pentru luna mai este
stabilită la 84,5 litri/mp. Cele mai mari cantități de precipitații
sunt estimate în Muntenia (până la 111 l/mp), Banat
(până la 107 l/mp), Transilvania (până la 106 l/mp),
Crișana și Moldova (până la 103 l/mp), iar cele mai
scăzute în Dobrogea (până la 60 l/mp).
Pentru luna iulie, meteorologii estimează că temperatura
medie lunară a aerului va fi mai ridicată decât norma
climatologică, îndeosebi în sudul, sud-estul și vestul țării.
În condițiile în care media multianuală a lunii este de
20,2 grade Celsius, cele mai scăzute temperaturi medii
se vor înregistra în zona Maramureș și Transilvania (între
17 și 21 de grade Celsius), iar valori termice medii mai
ridicate, de până la 24 de grade Celsius, se vor consemna
în Muntenia și Oltenia.
Cantitățile totale de precipitații vor avea, în iulie, o tendință
spre deficit în toată țara, însă zonele în care fenomenul
va fi mai pronunțat sunt cele din sudul, sud-estul și estul
teritoriului. Media normei de precipitații stabilită prin
măsurătorile de specialitate este de 77,8 l/mp. Cele mai
mari cantități de precipitații se vor consemna în Moldova
(până la 112 l/mp), Maramureș și Muntenia (până la 102
l/mp), respectiv Transilvania și Oltenia (până la 100 l/mp).
Pe de altă parte, cantități mai reduse de precipitații se
vor înregistra în Dobrogea, de până la 59 l/mp.
Potrivit ANM, în august, temperaturile medii lunare se
vor menține peste normele climatologice în sudul, sud-
estul și vestul țării, fiind apropiate de normal în rest.
Norma climatologică a lunii este stabilită la 19,7 grade
Celsius. Temperaturile medii vor fi cuprinse între 16 și 20
de grade Celsius, în Transilvania, dar și de până la 23 de
grade Celsius, în Muntenia, Dobrogea, Banat, Oltenia și
Moldova.
Pe de altă parte, precipitațiile totale lunare vor fi deficitare
în toată țara, iar cantitățile cele mai scăzute s-ar putea
consemna în sud, sud-est și sud-vest. Măsurătorile de
specialitate au stabilit o normă medie lunară a precipitațiilor
de 64,7 l/mp, conform ANM. În zona Munteniei, cantitățile
medii de precipitații ar putea ajunge la 95 l/mp, iar la
polul opus se vor înregistra între 28 și 40 l/mp, în Dobro-
gea.
Estimările sezoniere sunt realizate de Centrul European
pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading,
Anglia, și au un grad de realizare de aproximativ 60%.
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MAI reacţionează dur în cazul
modernizării stadionului 

Dinamo: Este de neacceptat
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) considera ca propunerea
reprezentantilor ACS FC Dinamo Bucuresti in privinta realizarii
noului stadion din Soseaua Stefan cel Mare este de neaccep-
tat.

Prin intermediul unui comunicat de presa, MAI anunta ca prop-
unerea lui Nicolae Badea "urmareste doar retragerea bunurilor
si suspendarea utilizarii stadionului Dinamo si nu cedarea
acestor sarcini, ceea ce inseamna ca statul ar trebui sa in-
vesteasca pentru un interes privat".
De asemenea, MAI anunta ca "singura solutie pentru realizarea
investitiei o reprezinta cedarea de catre ACS FC Dinamo
Bucuresti a tuturor sarcinilor care greveaza stadionul Dinamo,
atat in prezent, cat si in viitor.
Dar iata comunicatul remis de MAI:
"Propunerea ACS FC Dinamo Bucuresti nu poate fi acceptata
deoarece prin aceasta se urmareste doar retragerea bunurilor
si suspendarea utilizarii stadionului Dinamo si nu cedarea
acestor sarcini, ceea ce inseamna ca statul ar trebui sa in-
vesteasca pentru un interes privat.
Totodata, ACS FC Dinamo Bucuresti impune inclusiv un termen
de 15 zile ca dupa realizarea noului stadion de catre stat, soci-
etatea privata sa-si reia dreptul de utilizare pe acesta si tot pe
o durata nedeterminata. Aceasta solutie propusa de ACS FC
Dinamo Bucuresti presupune o grevare viitoare de sarcini
asupra imobilului, ceea ce contravine legii (Anexa 3 a Ordonantei
25/2001).
Cu alte cuvinte, ACS FC Dinamo Bucuresti nu accepta sa
excluda din obiectul asocierii bunurile imobile ce vor face
obiectul investitiei Companiei Nationale de Investitii, cunoscand
ca statul nu va putea investi in bunuri care nu-i apartin in inte-
gralitate si acceptand astfel nerealizarea investitiei pentru noul
stadion.
Asa cum s-a precizat in mod expres in conferinta de presa
sustinuta de ministrul afacerilor interne la data de 10 mai 2017,
singura solutie pentru realizarea investitiei o reprezinta cedarea
de catre ACS FC Dinamo Bucuresti a tuturor sarcinilor care
greveaza stadionul Dinamo, atat in prezent, cat si in viitor,
aceasta fiind propusa de actul aditional pe care CS Dinamo
Bucuresti l-a inaintat, la data de 25 aprilie 2017, catre ACS FC
Dinamo Bucuresti.
Ca urmare a acestei situatii de tergiversare din partea ACS FC
Dinamo Bucuresti, ministrul afacerilor interne, Carmen Dan,
invita public reprezentantii legali ai ACS FC Dinamo Bucuresti
sa-si reconsidere punctul de vedere, sa reanalizeze propunerea
inaintata si sa accepte excluderea din asociere a bunurilor
care ar urma sa faca obiectul investitiilor, asa cum au fost ele
mentionate in propunerea de act aditional inaintata la data de
25 aprilie 2017.
MAI asteapta un raspuns din partea reprezentantilor ACS FC
Dinamo Bucuresti pana vineri, 26 mai 2017, apreciind acest
termen ca fiind suficient pentru clarificarea si deblocarea
acestei situatii.
Precizam ca ACS FC Dinamo Bucuresti este o entitate distincta
de societatea care detine echipa de fotbal Dinamo Bucuresti,
respectiv FC Dinamo 1948 SA.
Stadionul Dinamo ar trebui modernizat pentru Campionatul
European din 2020, insa exista riscul ca lucrarile sa nu inceapa,
din cauza faptului ca arena este concesionata lui Nicolae
Badea.

Legea salarizării. 
Olguța Vasilescu: Sunt tot felul de

persoane care inflamează spiritele
Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii, a vorbit despre legea
salarizării, care va intra în vigoare de la 1 iunie.

"S-a eliminat plafonul pe ordonatorul de credite și este pe or-
donatorul principal de credite, adică este fix cum este acum. S-
a mai dat un comunicat prin care se spune că infirmiera este
pusă pe același palier cu consilier gradul I de studii superioare
din administrația publică centrală. Însă infirmiera are coeficientul
1.42, 3350 de lei la care trebuie să ajungă, iar consilierul
gradul I are 2,63 coeficientul, adică 6580 de lei. Sunt tot felul
de persoane care inflameaza spiritele care fie nu au citit lege,
fie sunt rău intenționate și de aceea rugămintea noastră este
ca măcar liderii de sindicat locali să se uite cu atenție pe site-
urile Senatului și Camerei Deputaților ca să urmărească această
lege", a spus Lia Olguța Vasilescu.
Legea reintroduce un principiu al ierarhizării pe nivel de
pregătire profesională și pe nivel de funcții.
"În ceea ce privește administrația publică locală, limita minima
este salariul minim pe economie, limita maxima este salariul
viceprimarului sau al vicepreședintelui de consiliu județean.
Salariații trebuie să fie într-o anumită grilă, noi exact asta
încercăm să corectăm", a mai precizat ministrul Muncii.

O familie de români din Ostia
s-a trezit cu Papa la ușă

Surpriză de proporții pentru o familie de români din Ostia. L-a
ușă le-a bătut vineri însuși Papa. ”Deranjez? Sunt Francisc!”, a
spus Suveranul Pontif.
Papa, în compania monseniorului Rino Fisichella și a gărzilor
de corp, a mers să binecuvânteze familiile și locuințele unui
bloc social. “Unele persoane erau atât de uimite încât s-au
apropiat atât de mult încât aproape îl atingeau. Era multă
veselie, prospețime, o întâlnire fără filtre. O vizită pastorală
foarte sinceră”, a povestit la Il Messaggero monseniorul
Fisichella, potrivit site-ului gazetaromaneasca.ro.
Suveranul Pontif le-a făcut cadou tuturor un rozariu, s-a rugat
cu ei, a pus întrebări, s-a interesat de viețile familiilor.

Studiu CCIR. Îngrijorare uriașă
în firme. Este prima dată când

se întâmplă în România
Preşedintele Camera de Comerţ şi Industrie a României Mihai
Daraban a participat la lansarea celei de-a treia ediții a studiului
"Percepţiile mediului de afaceri asupra economiei”, realizat de
CCIR în parteneriat KANTAR TNS România.
Studiul a arătat că mediul de afaceri este mult mai preocupat,
anul acesta, de ceea ce înseamnă disponibilitatea personalului
calificat. Îngrijorarea lor a depășit îngrijorarea legată de
fiscalitate, element care în anii trecuți domina clasamentul.
Este un indicator care concentrează preocupările exprimate
din ce în ce mai intens încă de la finalul anului 2016. Mihai
Daraban a vorbit despre firmele care se confruntă cu dificultăți
în a-și găsi personal calificat.  
"Pentru prima dată problemele cu forța de muncă au luat locul
fiscalității ridicate. Ar fi trei soluții pe care noi le-am analizat. În
primul, vorbim despre resetarea sistemului educațional românesc,
dar suntem conștienți că este o chestiune rezolvabilă pe
termen mediu și lung. Pe de altă parte, o relaxare a legislației
care să permită importul de forță de muncă. Acest lucru se
poate face pe termen scurt. Nu în ultimul rând, reanalizarea
schemelor de ajutor social. Foarte mulți agenți economici
semnalează că vin potențiali angajați care spun: 'până la urmă,
mai bine stau acasă și trăiesc din ajutor social decât să
muncesc'. Acest lucru trebuie schimbat și se poate face pe
termen scurt. Cred că trebuie o resetare și la nivel de agenții
județene de ocupare a forței de muncă care au devenit niște
instituții de perpetuare a cursurilor de pregătire profesională și
au interes mult mai mic în angajarea propriu-zisă, în trimiterea
șomerului în câmpul muncii și mai mult de o continuare a
cursurilor la nesfârșit", a zis Mihai Daraban.

3 din 4 români cred că țara
merge într-o direcție greșită

75% dintre români consideră că țara se îndreaptă într-o direcție
greșită, potrivit sondajului național "Percepțiile și atitudinile
populației privind conflictul de interese la nivel central și local,
în România" care a fost lansat luni și al cărui beneficiar este In-
stitutul pentru Politici Publice (IPP).
Potrivit sondajului, 20% dintre respondenți consideră că în
România lucrurile merg într-o direcție bună.
Pentru ca lucrurile să meargă mai bine în țară, cei mai mulți
dintre români consideră că ar trebui rezolvate cu prioritate
următoarele probleme: corupția (72%), lipsa locurilor de muncă
(64%), sărăcia (62%), nivelul redus al veniturilor (54%), furtul
din banii publici (54%) și problemele din sănătate (46%).
Jumătate dintre respondenți (50%) se declară interesați sau
foarte interesați de problema conflictului de interese, în timp ce
17% nu sunt deloc interesați în legătură cu acest subiect. Cu
toate acestea, doar 6% spun că sunt foarte bine informați, iar
33% bine informați despre problema conflictului de interese.
18% declară că nu sunt deloc informați vizavi de acest subiect.
În opinia majorității respondenților (48%), conflictul de interese
în sectorul public înseamnă "un conflict între interesele personale
ale unui funcționar public și interesul public". Același procent
(câte 16%), consideră că definiția conflictului de interese este
fie "un conflict între interesele unor funcționari publici", fie "un
conflict între interesele personale ale aceluiași funcționar
public". Indiferent de modul în care definesc conflictul de
interese, 78% dintre cei chestionați consideră că acesta este
un act de corupție.
Sondajul a fost realizat în perioada 10 — 24 martie, pe un
eșantion de 1.085 de subiecți de 18 ani și peste, fiind
reprezentativ la nivelul populației adulte neinstituționalizate din
România. Marja de eroare este de +/-3%.
Cercetarea a fost realizată în cadrul proiectului Identificarea
timpurie și prevenirea conflictelor de interese în administrația
publică locală, implementat prin Programul de Cooperare
Elvețiano-Român.
Cu prilejul lansării studiului, Agenția Națională de Integritate
(ANI) și Institutul pentru Politici Publice (IPP) au găzduit, luni, o
dezbatere, relevă un comunicat al IPP.
"În urmă cu exact 10 ani intra în vigoare legea de înființare a
Agenției Naționale de Integritate, iar după un deceniu de
experiență în ceea ce privește asigurarea exercitării funcțiilor
publice în condiții de integritate, considerăm ca viitorul instituției
constă în dinamizarea eforturilor pe palierele prevenției si
educației, mai ales în zona conflictelor de interese", a precizat
Bogdan Stan, președintele ANI.
De asemenea, Adrian Moraru, directorul IPP, a menționat faptul
că una dintre cele mai sensibile zone în care se manifestă
conflictul de interese este reprezentată de achizițiile publice,
iar proiectul derulat de IPP în parteneriat cu ANI își propune să
aducă o abordare nouă în ceea ce privește lupta anticorupție
în România, printr-o mai mare atenție acordată întăririi capacității
administrative a sistemului de integritate, prin identificarea
timpurie a ariilor de risc și prevenire a conflictelor de interese
printr-o serie de instrumente dezvoltate de cei doi parteneri și
instituționalizate ca proceduri interne de lucru la nivelul Agenției.
La dezbateri au fost prezenți și președinții Comisiilor juridice
din Parlamentul României, Robert Cazanciuc și Eugen Nicolicea
— care au făcut precizări cu privire la clarificările legislative in-
cidente în domeniu ce se află în prezent în procedură legislativă
sau la promulgare.
Reprezentanții celor două Camere au dat asigurări că vor
furniza un sprijin instituțional constant pentru consolidarea
cadrului legislativ (inclusiv codificare) în vederea creșterii
capacității sistemului de a preveni conflictele de interese la
toate nivelurile administrative, mai relevă comunicatul.



14 ll 24 mai, 2017 Romanian Journal • New York

ACTUALITATE

Fotografii profesioniste
pentru orice ocazie: 

ALEX MARMARA
Tel: (347) 536-6462

e-mail: lxmarmara@gmail.com

31 de ambasadori, în frunte cu Hans Klemm, 
nu au ratat ocazia de a-i acuza pe români de

discriminare a homosexualilor
Pe 17 mai a fost instituită Ziua Internațională Împotriva Homofobiei, prilej pentru
ambasadele de la București să critice din nou România.

Alături de alți 30 de ambasadori, Hans Klemm a
semnat mesaj de susținere pentru homosexualii
din România, care ar fi discriminați. „Unele persoane
se confruntă în continuare cu acte de discriminare,
direct sau indirect, din cauza orientării și identității
lor sexuale”, se spune în comunicat.
Semnatarii documentului arată că drepturile omului

și statul de drept alcătuiesc fundația pe care se sprijină țările democratice.
„Legislația internațională în domeniul drepturilor omului pornește de la premisa
că toți indivizii trebuie să se bucure de aceleași drepturi și libertăți, așa cum
prevede Declarația Universală a Drepturilor Omului. Tocmai respectul pentru
aceste valori fundamentale obligă guvernele să-și protejeze cetățenii împotriva
violenței și discriminării și să se asigure că toți se bucură de șanse egale. Unele
persoane se confruntă în continuare cu acte de discriminare, direct sau indirect,
din cauza orientării și identității lor sexuale. Guvernele noastre încearcă să
combată astfel de acte prin promovarea drepturilor omului”, susțin ambasadorii
acreditați la București.
Declarația este semnată de următoarele ambasade și reprezentanțe ale unor
instituții: Argentina, Australia, Austria, Belgia, Brazilia, Canada, Chile, Cipru,
Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Israel,
Mexic, Olanda, Noua Zeelandă, Norvegia, Portugalia, Serbia, Slovenia, Spania,
Suedia, Elveția, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Statele Unite
ale Americii, Uruguay și Comisia Europeană.

Nou restaurant românesc
în Ridgewood

VICTOR`s
BAR & RESTAURANT

67 - 01 Forest Ave.,
Ridgewood , NY.

Tel.: (347) 608 - 5313

Meniu bogat
Prețuri convenabile
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Casa Albă se pregăteşte pentru
suspendarea lui Donald Trump

Avocatii Casei Albe au inceput vineri sa se documenteze cu
privire la procedura de punere sub acuzare a presedintelui
american, tocmai pentru a fi pregatiti in eventualitatea initierii
unei asemenea proceduri impotriva presedintelui Donald Trump,
potrivit unor surse prezidentiale contactate de catre CNN.
Oficialii prezidentiali cred ca presedintele se bucura in continuare
de sprijinul aliatilor republicani, iar o procedura de punere sub
acuzare nu este in acest moment pe masa discutiilor din Con-
gres.
Chiar si democratii au incercat sa calmeze discutiile cu privire
la o eventuala punere sub acuzare a presedintelui republican,
care a jonglat de la un scandal la altul in ultima saptamana, in-
cepand cu demiterea neasteptata a directorului FBI, divulgarea
unor informatii secrete diplomatilor rusi invitati in Biroul Oval si
publicarea unui raport a lui James Comey, in care acesta
sustine ca Trump i-a cerut din februarie sa renunte la investigatia
care-l vizeaza pe Michael Flynn.
Insa, avocatii administratiei s-au consultat in ultima saptamana
cu mai multi experti in procedura punerii sub acuzare a
presedintelui Statelor Unite.
Consilierul Don McGahn a pus la indoiala aceste pregatiri
pentru o procedura de punere sub acuzare, sustinand ca nu ar
autoriza o asemenea activitate a avocatilor de la Casa Alba.
Asociatii presedintelui au inceput sa discute totusi despre
angajarea unor avocati personali pentru Donald Trump.
Un consilier de rang inalt de la Casa Alba este o persoana de
un interes semnificativ intr-o ancheta a autoritatilor in domeniul
aplicarii legii cu privire la eventuale legaturi intre membri ai
echipei de campanie a lui Donald Trump si Rusia, scrie in editia
de vineri The Washington Post (WP), citand persoane la curent
cu subiectul, relateaza Reuters. Potrivit WP, sursele citate au
refuzat sa dezvaluie identitatea oficialului respectiv, despre care
afirma ca este o persoana apropiata presedintelui Trump.
Liderii Comisiei de Informatii din Senat au anuntat vineri noaptea
ca directorul demis al Biroului Federal de Investigatii (FBI),
James Comey, a acceptat sa depuna marturie in mod public la
o sedinta a comisiei, care va avea loc dupa 29 mai - Ziua
Eroilor in Statele Unite, transmite CNN.
”Comisia asteapta cu nerabdare sa primeasca marturia fostului
director cu privire la rolul sau in dezvoltarea concluziei comunitatii
de informatii cu privire la amestecarea rusilor in alegerile prezi-
dentiale din 2016, iar eu am speranta ca va reusi sa clarifice
evenimentele recente pentru americani”, a declarat presedintele
republican al Comisiei pentru Informatii, Richard Burr.
Intre timp, vicepresedintele democrat al comisiei a precizat ca
marturia lui Comey ar putea sa ”raspunda la o serie de intrebari,
care au aparut dupa demiterea subita de catre presedinte a di-
rectorului FBI”.

TENSIUNI în Orient. Trump,
intervenție: Voi îndeplini acest vis

Președintele SUA, Donald Trump, s-a angajat la Betleem, în
Cisiordania ocupată, să facă "tot posibilul" pentru a-i ajuta pe
israelieni și palestinieni să încheie un acord de pace.
"Pacea este o alegere pe care noi trebuie să o facem în fiecare
zi și SUA sunt aici pentru a ajuta să facă posibil acest vis", a
declarat Trump în prezența președintelui Autorității Naționale
Palestiniene (ANP), Mahmoud Abbas, cu care a avut o întrevedere
în cursul dimineții.
"Sunt hotărât să încerc să închei un acord de pace între
israelieni și palestinieni și am intenția să fac tot posibilul pentru
a-i ajuta să-și atingă acest obiectiv", a adăugat el.
"Președintele Abbas mă asigură că este gata să lucreze cu
bună credință la acest obiectiv și premierul (Benjamin) Netanyahu
mi-a promis același lucru", a afirmat el, a doua zi după întâlnirea
la Ierusalim cu liderul israelian.
Președintele a subliniat în special necesitatea de a stimula po -
tențialul economiei palestiniene, "care este într-o perioadă dificilă".
Guvernul israelian a adoptat duminică seara, "la cererea" lui
Trump, măsuri destinate să faciliteze viața palestinienilor și să
le favorizeze economia, în special călătorii în străinătate și
deplasări a zeci de mii de palestinieni care vor să lucreze în
fiecare zi în Israel.

Problema Cisiordaniei
Ocupația continuă a Cisiordaniei este principalul motiv pentru
care palestinienii au o problemă cu Israelul, nu cu iudaismul, a
declarat liderul ANP, Mahmoud Abbas în timpul conferinței de
presă comune cu președintele SUA, Donald Trump, potrivit
DPA.
Cu această ocazie, Abbas a condamnat atacul terorist de la
Manchester și a reafirmat angajamentul palestinienilor de a
lucra cu Trump la acordul de pace cu israelienii.
El a pledat din nou pentru soluția a două state, implicând
crearea unui stat palestinian independent, la conferința de
presă cu Donald Trump, care însă nu a evocat această soluție,
notează AFP.
"Reiterez încă o dată poziția noastră, cea a două state de-a
lungul frontierelor din 1967, un stat palestinian cu capitala în
Ierusalimul de Est, existând alături de statul Israel în securitate
și pace", a subliniat liderul ANP.

Atentat Manchester. 
Suspectul a fost IDENTIFICAT

Suspectul autor al atentatului comis luni seară la Manchester și
soldat cu 22 de morți și cel puțin 59 de răniți a fost identificat
drept Salman Abedi, a anunțat marți agenția de presă Reuters,
care citează mai mulți oficiali americani.
Potrivit declarațiilor a doi oficiali din SUA, Abedi ar fi venit cu
trenul de la Londra la Manchester.

Anterior, în cursul zilei de marți, premierul britanic Theresa May
declarase că poliția și serviciile de securitate britanice cunosc
identitatea presupusului atentator sinucigaș care a ucis 22 de
persoane, printre care mulți copii, luni seară într-o sală de
concerte din Manchester. May confirmase că atacatorul a
acționat singur, însă nu este clar dacă alte persoane au ajutat
la pregătirea atacului, relatează Agerpres.

Guvernul maghiar, acuze GRAVE:
Protestele, ORGANIZATE de Soros

Demonstrațiile care au avut loc recent în Ungaria au fost
organizate de "agenții" miliardarului american George Soros, a
declarat liderul grupului parlamentar al partidului de guvernământ
ungar Fidesz, Lajos Kosa, potrivit MTI.

"Organizații și activiști finanțați de Soros au pus la cale aceste
proteste", a insistat Kosa.
"Soros susține de mult timp că Europa ar trebui să primească
mai multe milioane de migranți în fiecare an și că ar trebui să ia
împrumuturi în valoare de 100 de miliarde de euro; de la el,
firește, pentru că este o afacere bună", a spus liderului grupului
parlamentar al Fidesz, adăugând că Soros este împotriva tuturor
guvernelor care acționează pentru a stopa migrația. El a sugerat
că tocmai din această cauză Soros 'atacă în continuu" guvernul
Ungariei.
Kosa a insistat, de asemenea, că "Ungaria este o țară democratică,
în care există libertatea cuvântului și a întrunirilor, și oricine
poate organiza o demonstrație ... chiar dacă o face pentru o
cauză nerezonabilă".
Aproximativ 3.000 de persoane au manifestat duminică seara
la Budapesta în favoarea Uniunii Europene și împotriva premierului
Viktor Orban, criticat de UE pentru nerespectarea libertăților.
Participanții la protest s-au exprimat în favoarea apărării libertății
presei, a organizațiilor neguvernamentale și a Universității Cen-
tral-Europene (CEU), înființată la Budapesta de magnatul George
Soros.

STATUIE pentru Melania Trump
în Europa, dar nu în țara sa natală

Statuia primei doamne a SUA
se va găsi tocmai în Bosnia
și Herțegovina. Motivul îl
constă faptul că Melania
Trump este foarte admirată
în această țară, încă din cam-
pania electorală din SUA.
Statuia a fost comandată de
un parlamentar bosniac, di-
rectorul unei companii de

pantofi care i-a și trimis Primei Doamne o pereche cadou, după
discursul rostit la Convenţia Republicană, din vară.
Marinko Umicevici vrea să amplaseze statuia, în mărime
naturală, ce va avea pantofi şi geantă, în faţa fabricii pe care o
conduce. Acesta speră că Melania va vizita Bosnia cu această
ocazie.
Sculptorul Stevo Selak este cel care va face statuia din ipsos.
Tot el i-a sculptat anterior pe Donald Trump și pe Vladimir Putin,
mai precizează sursa citată.

Gestul surprinzător al Melaniei în
prima vizită oficială în Israel

Premierul israelian Benjamin Netanyahu şi soţia sa, Sara, au
întins covorul roşu pentru cuplul prezidenţial american pe
aeroportul internaţional Ben Gurion, luni dimineaţă, dar un gest
anume pare să fi surprins internauţii: Prima Doamnă a SUA,
Melania Trump, a refuzat să-l ţină de mână pe preşedintele
Donald Trump.
În timp ce cuplul Trump şi Netanyahu mergeau pe covorul roşu,
după ceremonia formală de primire şi câteva amabilităţi schimbate,
imaginile îl surprind pe Donald Trump încercând să îi ia mâna
soţiei sale, Melania. Aceasta îi respinge brusc gestul lui Trump,
plesnindu-i mâna.
Soţii Trump s-au ţinut de multe ori de mână în timpul călătoriilor
din această săptămână, chiar şi în Arabia Saudită, când au
intrat la Centrul Global pentru Combaterea Ideologiei Extrem-
iste.
După gestul surprinzător, cei doi au sosit la Biserica Sfântului
Mormânt ţinându-se de mână.
Dacă a fost un gest cu intenţie, nu este pentru prima oară când
Melania Trump a utilizat limbajul corporal pentru a-l dirija pe
soţul său. Ea i-a sugerat amabil lui Trump să îşi pună mâna pe
piept când se cânta imnul naţional în timpul unui eveniment de
Paşti, ce a avut loc la Casa Albă.

JAFUL anului: Bijuterii de milioane
de euro au fost FURATE, la Paris

Un magazin de bijuterii situat pe celebra Stradă a Păcii (Rue de
la Paix) din Paris a fost jefuit marţi de către trei indivizi înarmaţi
cu topoare şi cu un pistol, ei reuşind să sustragă de acolo
bijuterii în valoare de câteva milioane de euro, informează AFP
citând surse din cadrul poliţiei.
Cei trei au pătruns în jurul orei locale 13:00 în magazinul de
bijuterii Buccellati, situat aproape de Piaţa Vendome. Doi dintre
ei aveau fiecare asupra lor un topor, iar cel de-al treilea un
pistol. Au ameninţat angajaţii, dar fără să rănească pe cineva,
şi în final au fugit de la locul faptei cu un autoturism şi după ce
au reuşit să sustragă bijuterii în valoare de milioane de euro,
sursele din poliţie avansând chiar cifra de cinci milioane de
euro.
În octombrie 2016 pe aceeaşi stradă a fost jefuit şi magazinul
de ceasuri elveţiene de lux Girard Perregaux, paguba fiind
estimată la circa 500.000 de euro.
Anterior, în martie 2016, doi indivizi înarmaţi cu un pistol şi o
grenadă au devalizat magazinul de bijuterii Chopard, situat în
Piaţa Vendome, de unde au plecat cu o pradă estimată la şase
milioane de euro. Anul acesta, în luna aprilie, au fost arestaţi
trei bărbaţi implicaţi în acel jaf.
Măsurile de securitate au fost consolidate în acea zonă selectă
din centrul Parisului, unde se află şi sediul Ministerului francez
al Justiţiei, după ce în anul 2014 mai multe magazine de bijuterii
de lux au fost ţinta unor jafuri brutale şi riscante comise în plină
zi.
Anul trecut, când a fost consemnat şi spectaculosul jaf asupra
vedetei americane Kim Kardashian, în zona pariziană s-au în-
registrat 284 de jafuri armate, cifră în scădere cu 29,7% faţă de
anul anterior.
Dintre jafurile de acest fel comise de la începutul anului în curs
în Franţa, cel mai semnificativ a avut loc la jumătatea lunii
ianuarie la Cannes pe bulevardul Croisettes. Un individ în
vârstă de circa 30 de ani, care a intrat într-un magazin de
bijuterii de lux pretinzând că este un client, a furat bijuterii în
valoare de 15 milioane de euro şi a reuşit apoi să fugă.
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Marcel Miron
”Spre orizonturi albastre”

Printre poeții contemporani
care, prin profunzimea și ex-
presivitatea creației lor se lo-
godesc cu nemurirea, la loc
de cinste se află Marcel
Miron, preot-poet venit de pe
plaiurile Moldovei noastre,
sortit de Domnul să lim pe -
zeas că suflete zbuciumate
și să rămână pentru totdeau-
na în dicționarul elevat al lit-
eraturii române.

Cartea  ”Spre orizonturi
albastre”, al cărei autor este
Marcel Miron, a apărut în

acest an în Editura Timpul din Iași și este o fascinantă introspecție
poetică în cugetul frământat de întrebări al autorului.

Neliniștea existențială privind esența vieții, dorința de de-
scifrare a nedescifrabilului, totul e înveșmântat în ținuta de gală
a metaforelor polisemantice care uimesc prin originalitate.
Gândul poetic străbate spațiul și timpul pentru ca, în final, să
ajungă în sufletul avid de frumos al cititorilor.

Crescut și educat la izvorul cu apă vie a credinței noastre
creștine, poetul merge ”spre orizonturi albastre”, spre marea
poartă dincolo de care speră să găsească desăvârșirea. 

Întregul volum cuprinde poezii care se constituie într-un
strigăt al rugăciunii către sine:

”Mă rog pe dinafară
Spre înlăuntrul meu.
..............................
Încă alerg prin mine
După cuvântul pierdut.”   (Respirație prin creier)

Cântând esența vieții, Marcel Miron pune cuvintele să respire o
logică aparte, cu adânci semnificații. Căutându-l pe Domnul cel
atotputernic, sufletul se simte în agonie, căci viața fără credință
este ca o moarte. Aflarea Domnului este minunata recompensă
a spiritului care transformă moartea în viață. 

Este acel unic și prețios elixir care ne aduce veșnicia aproape:
”Prăfuit
cu sufletul veșted
pe lângă prispele moarte
trec
în căutarea Ta!

Fără elan
am plecat de acasă
unde trăiam murind.

Acum
pe cărări străine
Te caut
Să mor trăind.       (Pelerin)

Poetul evidențiază cu măiestrie două ipostaze opozante: neavând
credință, trăiești fără orizont, fără speranță, ca și când ai muri
încet-încet, dar cu credință ajungi la edenul veșnic. 

Cele mai multe idei poetice își au izvorul în preceptele
moralei creștine care pun mai presus de orice învățătura
supremă a lui Hristos. Poetul străbate viața cu această învățătură
și trăiește cu intensitate în comuniune de iubire cu Dumnezeu
și cu oamenii din jurul său.  Drumul spre care merg împreună
este acela care duce la mântuirea pe care Iisus ne-a adus-o
prin întruparea sa. Găsim alinare și speranță în Biserică, ca
într-o catedrală a bucuriei:

”Poemul duminicii este Biserica
ea are mii de brațe
mii de picioare
mii de capete
mii de ochi
mii de urechi
mii de inimi
mii de guri
dar numai un suflet.
..................................
Cu moartea Lui
peste toată moartea noastră
pășim renăscuți
spre cuiburile
de sub streașina Tabernacolului.”   (Poem etern)

În multe dintre poeziile acestui volum, autorul repetă, în
forme diferite, ideea fundamentală potrivit căreia viața trebuie
trăită pe toate planurile în conformitate cu preceptele propovăduite
de Biserica noastră dreaptă și adevărată. Relația poetului cu
Dumnezeu este o relație atotcuprinzătoare prin care se depășește
viața terestră prin renaștere interioară, prin transformarea vieții
pământești în mântuire, în viață veșnică.

Celor care s-au jertfit pe câmpul de luptă pentru libertatea
patriei li se aduce un omagiu de o rară sensibilitate:

”Visători
pentru patrie
biruitori
pentru țărână
sfinți
pentru cer.”   (Eroii)

Florile unesc pământul cu dumnezeirea, ca într-un superb poem
al frumosului și al eternității. Metaforele și personificarea
contribuie la intensificarea sensului de fascinație atât terestră,
cât și celestă:

”Florile
ochi de lumină
zâmbet de curcubeu
parfum în viețile noastre.

Prin ele
țărâna
vorbește cu Dumnezeu.”

Versul alb, eliberat de rigorile prozodiei clasice, permite o
multitudine de idei concretizate prin procedee artistice de o
evidentă originalitate.
Cartea ”Spre orizonturi albastre” este o gură de oxigen poetic și
filosofic pentru sufletele însetate de frumos și de înțelepciune.
Iar ilustrațiile lui Liviu Șoptelea,  de pe copertă și din interior,
contribuie la intensificarea vizuală a mesajului poetic.

Marcel Miron ne convinge o dată în plus că poezia
inspirată din legile moralei creștine este o superbă duminică a
inimii pe care e necesar s-o prețuim așa cum se cuvine.

prof. Mariana Terra
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DIASPORA

Un român lansează, în America, un
tratament care învinge cancerul.

Adrian Bot este doctor în
medicină și științe biomedicale
la Los Angeles. A studiat
medicina la Timișoara, dar l-
a cunoscut pe George Emil
Palade – laureat al Premiului
Nobel pentru Medicină și
Fiziologie – la San Diego.
„Orașul îngerilor“, Los Ange-
les, a devenit în ultima vreme
locul în care mulți români își
împlinesc visul american. Tot
mai mulți tineri din lumea
literară, a cinematografiei sau
a medicinei scriu adevărate

povești de succes în America. O ast-fel de poveste, în plină
desfășurare, este și cea a cercetătorului româno-american
Adrian Bot, timișorean la origine, posesor de doctorate în
medicină și în științe biomedicale, cu o carieră de excepție în
biotehnologie, proiectare și dezvoltare de noi medicamente.
Pasiunea sa pentru știință a pornit devreme, încă din anii de
liceu, în 1986, când a fost olimpic internațional la fizică. A
studiat medicina la Timișoara, și-a luat doctoratul, dar nu s-a
mulțumit cu atât. În 1994 a traversat Oceanul, cu destinația
New York. Aici s-a încununat cu încă un trofeu profesional: un
doctorat în științe bio-me-dicale, luat la celebra New York
University - Mount Si-nai School of Medicine.
După o trecere de patru ani prin San Diego, ca director de
cercetare pentru compania farmaceutică Alliance Pharma Corpo-
ration, a ancorat definitiv în Los Angeles. Aici lucrează pentru Kite
Pharma, o companie publică, unde speră ca în câțiva ani să
scoată pe piață un medicament care va reuși să înfrângă leucemia.
În San Diego, Adrian Bot a avut extraordinara șansă de a-l
cunoaște pe regretatul George Emil Palade, decan la Universitatea
din San Diego și laureat al Premiului Nobel pentru Medicină și
Fiziologie. Interviul care urmează dovedește încă o dată cre-
ativitatea și capacitatea de afirmare a specialiștilor români, care
fac cariere strălucite în străinătate, acolo unde sunt apreciați și
unde își pot etala cunoștințele și talentul.
RL: Adrian, de ce ai părăsit România și de ce ai ales America?
Adrian Bot: Am ajuns în State în ianuarie 1994. Motivul a fost

unul pur profesional, deoarece am dorit dintotdeauna să fiu om
de știință în domeniul biotehnologic și medical. America este
locul unde acest lucru se face la cel mai înalt nivel și unde
visele devin realitate. Aici am reușit să fac ceea ce îmi place.

Ai studiat medicina la Timișoara, deși în liceu ai fost olimpic la
fizică...

AB: Am fost dintodeauna pasionat de științe, inițial de fizică și
apoi de biofizică, o disciplină în cadrul științelor medicale.
Întrucât medicina era facultatea care îmi oferea posibilitatea
să studiez științe biomedicale, m-am decis să o studiez în
orașul natal, Timișoara. După facultate, am intrat la catedra
de fiziologie, dar după puțin timp, Zeița Fortuna mi-a zâmbit
și mi-a făcut cadou o bursă de doctorat în America. Astfel, în
anul 1994 plecam cu destinația New York, o decizie pe care
nu o voi regreta niciodată. O decizie care mi-a schimbat viața
și care m-a împlinit ca om de știință.

Ți-ai aprofundat studiile la New York…
AB: Un mare cercetător american de origine română în domeniul

imunologiei, Constantin Bona, mi-a oferit posibilitatea să-mi
fac doctoratul în științe biomedicale la New York University -
Mount Sinai School of Medicine. Aici am învățat tainele
muncii de laborator în biologie și imunologie. Lucrarea de
doctorat a fost în domeniul ingineriei genetice, pentru a
dezvolta noi vaccinuri. Pe atunci era ceva nou, dar acest
concept a rămas, în ultimii 20 de ani, și va fi pentru un timp,
pasiunea și focusul meu profesional.

Autor a 10 brevete de invenții
Ce a urmat?
AB: Între 1998 și 2002 am lucrat în San Diego, care este unul

dintre cele mai mari centre din lume în domeniile biotehnologiei
și științelor biologice. De la cercetător, am fost promovat ca
director de cercetare. În paralel, lucram ca cercetător la
Scripps Research Institute, unul dintre cele mai mari și pres-
tigioase institute de cercetare din lume. Printre altele, acolo
am avut extraordinara șansă să-l cunosc pe regretatul George
Emil Palade, decan la Universitatea din San Diego și laureat
al Premiului Nobel pentru Medicină și Fiziologie - o somitate
în materie de biologie celulară. În această perioadă, mi-am
continuat cercetările în domeniul imunologiei, al bolilor
autoimune și al ingineriei genetice.

Ar fi de interes să aflăm mai multe amănunte despre cercetările
tale în domeniul cancerului.

AB: Între 2002 și 2011 am avut prilejul să-mi continui cariera la
o companie nouă și dinamică, în regiunea Los Angeles, care
se numește MannKind Corporation. Aici am început ca director
de cercetare și am continuat ca senior director și apoi
vicepreședinte de cercetare. La această companie am condus
divizia de cercetare și dezvoltare de noi vaccinuri împotriva
cancerului. În principiu, inventăm, dezvoltăm și testăm la
toate nivelurile tratamente noi pe baza vaccinurilor genetice,
capabile, teoretic, să programeze sistemul imunitar să lupte
împotriva cancerului. În această perioadă am avut cel puțin
10 brevete de invenție acordate. Unul dintre aceste produse
a demonstrat rezultate bune pe pacienții cu melanom și a
primit aprobare să se înceapă cea de-a doua fază – cea de
studiu pe pacienți. Între timp, o tehnologie superioară de pro-
gramare genetică a sistemului imunitar a fost dezvoltată de o
nouă companie, Kite Pharma, în Los Angeles. Aici am fost
cooptat să fac parte, în 2011, din conducerea companiei.
Este o tehnologie foarte sofisticată, prin care celulele „T“ ale
bolnavului sunt reprogramate genetic să distrugă numai
celulele anormale, canceroase. Lucrăm în strânsă cooperare
cu guvernul american.

În 2017 va fi lansat medicamentul contra leucemiei
Când crezi că va ieși pe piață primul vostru medicament? Ce

anume va trata?
AB: Primul medicament al companiei noastre va ieși pe piață,

probabil, în 2017 și va trata anumite forme de leucemie și
limfoame netratabile cu tratamentele pe care le avem acum
în dotare.

Cam cât durează cercetările până când medicamentul iese pe
piață și poartă ștampila FDA? Am citit undeva că drumul unui
medicament către pacient durează peste 10 ani.

AB: Un lucru interesant și puțin cunoscut este că industria
americană este una dintre puținele care au puterea de a
dezvolta noi clase de medicamente. Spitalele și universitățile
nu au nici pe departe resursele necesare. În medie, o
companie farmaceutică americană, cu divizie de cercetare și
dezvoltare, cheltuiește în jur de un miliard de dolari pe
medicament pentru a-l dezvolta. Ciclul de dezvoltare durează
ani și ani – mai puțin în cancer, unde evoluția este galopantă
și rezultatele cercetărilor pe pacienți sunt mai rapide, aici
vorbim de o perioadă de 5-10 ani. FDA (Federal Drug Admin-
istration) are reguli foarte riguroase și nu permite acceptarea
medicamentelor pe piață dacă nu au un pachet solid de
rezultate clinice și toxicologice.

Soția ta lucrează tot în domeniul medical, și tot în cercetare.
AB: Simona, soția mea, este cercetătoare în domeniul cancerului,

cu facultatea de medicină terminată în România și cu studii
post-doctorale în New York, în domeniul imunologiei. În
prezent, este cercetător con-sultant pentru o companie
americană care dezvoltă o nouă generație de medicamente
împotriva can-cerului, bazate pe nanotehnologie – MultiCell
Technologies.

Răsfăț pe plantațiile viticole din Sonoma
Ești căsătorit, ai copii, o familie împlinită. La intensitatea muncii

pe care o faci, mai ai timp pentru soția și fetele tale?

AB: Cu toate astea, da, mai există și timp liber. În fiecare
weekend ieșim cu copiii sau doar noi doi. Los Angeles este
un oraș vibrant, plin de artă și de cultură, iar clima este
aproape perfectă. Suntem privilegiați prin faptul că locuim la
doar 20 de minute de ocean. Este minunat. De asemenea, o
stațiune de iarnă se află la doar câteva ore de condus. Îmi
place să schiez, iar vara mergem să explorăm California, un
loc special pentru noi, renumit pentru plantațiile viticole din
Sonoma și Napa Valley, unde se produc și se degustă cele
mai bune vinuri din lume și unde îmi place să îmi răsfăț, din
când în când, papilele gustative.

În țară mai mergi? Te gândești la o eventuală revenire?
AB: Mergem în fiecare an sau la doi ani în Europa, inclusiv în

România, cu mare plăcere și cu dor de familie și de țară.
Avem foarte multe rude și mulți prieteni acasă. Este dificil să-
mi imaginez însă o întoarcere definitivă în România. Suntem
– și noi, și copiii noștri – cetățeni americani, iar eu am o
carieră de conducere într-un domeniu tehnologic care nu are
similaritate în afara Statelor Unite. Poate la pensie ne vom
petrece o parte din an în România. În orice caz, sunt interesat
de modul în care aș putea împărtăși din experiența mea în
mediul medical românesc.

„Am România în suflet oriunde mă poartă drumurile vieții“
Ce îți place cel mai mult în America? Există ceva care îți dis-

place?
AB: Este o țară foarte dinamică, unde știința se face la cel mai

înalt nivel. Birocrația este foarte limitată, iar inițiativa privată
este încurajată. Americanii, spre deosebire de europeni, sunt
mult mai sinceri și direcți în conversație. Diversitatea culturală
și națională este fantastică. Este, probabil, singura țară mare
din lume unde te simți ca acasă chiar dacă ești emigrant. O
țară unde poți să devii milionar, dintr-un om sărac, dacă mun -
ce ști cinstit. În rest, cred că America are nevoie de mai mult
talent în domeniul guvernamental, pentru a-și îndeplini obligațiile
și misiunea globală. Un alt aspect este legat de dinamismul
exagerat al societății americane, care induce un oarecare nivel
de stres. Majoritatea se obișnuiesc, dar unii mai și capotează.

Planuri de viitor?
AB: Pe plan profesional, aș vrea să dezvolt prima terapie

genetică împotriva cancerului și, în viitorul mai îndepărtat, să
dezvolt o companie în domeniul high-tech, cu aplicație în
medicină, împreună cu soția mea. Pe plan familial, aș vrea
să-mi văd toți copiii realizați, cu pers-pective solide și la
casele lor. Mai încolo, aș vrea să-mi răsfăț nepoții. Și, nu în
ultimul rând, aș vrea ca, după posibilitățile mele, să ajut și
România, țara care m-a format și pe care o am cu mine, în
suflet, oriunde mă poartă drumurile vieții.

CV. Cine este Adrian Bot
Adrian Bot este doctor în medicină și științe biomedicale, cu o
carieră în biotehnologie, proiectare și dezvoltare de noi medicamente.
Are peste 13 ani de experiență în industria biofarmaceutică, precum
și expertiză în cercetarea și dezvoltarea unor imuno-terapii în on-
cologie.
Din 2011, Adrian Bot este Chief Executive Officer al Kite Pharma, o
companie biotehnologică din SUA.
În acest timp a fost implicat în conducerea unor aspecte de cercetare
și dezvoltare care au condus la testarea clinică a medicamentului
anti-cancer.
Tratament. Noua terapie atacă maladia la nivel molecular
Echipa de cercetători condusă de dr. Adrian Bot a dezvoltat o
terapie prin care celulele albe, limfocitele, sunt extrase și manipulate
genetic prin inserarea unui receptor artificial, care este capabil să
recunoască celulele canceroase. Celulele imune reprogramate
genetic sunt reintroduse în corpul pacientului. Ele acționează foarte
rapid: se activează în primele două săptămâni după infuzie și pro -
 liferează distrugând masele tumorale în aproximativ 4-12 săptămâni.
Terapia a fost testată în limfomul malign și leucemie. Rezultatele în
toate fazele de cercetare clinică indică un răspuns pozitiv la
aproximativ jumătate din pacienți. Dintre aceștia, aproximativ 40%
răspund complet.
Primul pacient a fost tratat cu această tehnologie în 2010 și este în
răspuns complet, adică maladia nu a recidivat. Următorul pas este
aprobarea comercială a acestei terapii.

VÂND CASĂ  - VALEA OLTULUI - DN 7
(confluența Oltului cu râul Lotru). 

Casa are parter și etaj, plus livada cu pomi
fructiferi (4.500 mp ), apă curentă, 

electricitate, cablu TV, garaj. 
Pentru mai multe detalii sunați la

1-(347)-680-9843
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VacanŢe în roMÂnia

top 10 locuri din românia. 
cele mai frumoase locuri şi idei de vacanţe

Cascade spectaculoase,
castele impunătoare, lacuri

de legendă, peşteri neumblate
şi biserici mult prea încercate
de timp – într-un cuvânt,
ROMÂNIA. Iată un top al celor
mai frumoase 10 locuri din
ţara noastră.

10 – siBiu

Sibiul s-a clasat pe locul 8 în topul celor mai frumoase locaţii din Europa, într-un top
realizat de revista americană FORBES. Descris precum un oraş mic, situat în inima
Transilvaniei, cunoscut datorită frumuseţilor naturale, a peisajelor şi a istoriei bogate,
Sibiul a  depăşit chiar şi Roma, capitala Italiei, dar şi oraşul spaniol Deiam în clasamentul
american. În  2007, Sibiul a fost numit capitala europeană a culturii. Apartamentele
situate pe străzile  pietruite, înconjurate de clădirile în culori pastelate, sunt cotate la
puţin sub 50.000 de euro,  scriu jurnaliştii americani în Forbes despre oraşul românesc.

9 – LitoraLuL roMÂnesc

pe lângă plajele tradiţionale din Mamaia, Costineşti, Neptun sau Vama Veche, există şi
plaje sălbatice ca cea de la Corbu sau de la grindul Chiţuc. Acesta se întinde între gura
portiței și capul Midia; are o lungime de circa 27 de kilometri și face parte din Rezervația
Biosferei Delta Dunării. Dacă însă sunteţi pasionaţi de istorie, puteţi vizita nordul
comunei Adamclisi, unde se află Monumentul triumfal Tropaeum Traiani. Iar la nord de
Mamaia, la circa 40 de kilometri, puteti vizita cetatea Histria, o cetate întemeiată de
coloniști greci din Milet în jurul anului 657 înainte de Hristos. Iar, pentru pasionatii de
vinuri, litoralul atrage la Murfatlar 6-7.000 de turişti anual pentru a vizita crama şi pentru
a degusta din vinurile producătorului autohton.

8 – Biserica De suB Lac

Biserica de sub lac nu este doar un mit, acesata chiar exista la Beliş, în judeţul Cluj şi
se arată doar în perioadele de secetă din timpul verilor toride. În zilele cele mai
secetoase de vară, ies la suprafaţă ruinele unei biserici vechi din piatră, care se pare că
dateaza chiar din secolul al paisprezecelea. Deşi apa poate distruge de-a lungul
timpului orice urmă de pictură, pe zidurile acestei biserici se mai pot observa picturile
care împodobeau pereţii bisericii şi intruchipau îngeri şi scene biblice cunoscute

7 – PeŞtera urŞiLor Şi PeŞtera MoViLei

peştera Urşilor este unul dintre principalele obiective turistice ale Munţilor Apuseni, ea
aflându-se în judeţul Bihor, în comuna pietroasa, la o altitudine de 482 de metri.
Interiorul se distinge prin diversitatea formaţiunilor de stalactite şi stalagmite, ca şi prin
cantitatea  impresionantă de urme şi fosile ale ursului de cavernă. 
peştera Movilei a fost descoperită în 1986 lângă Mangalia şi este unică în lume pentru
ecosistemul din  interiorul ei. Acesta funcţionează pe baza chemosintezei şi a fost
separat complet  de mediul exterior  timp de circa 5,5 milioane de ani.
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6 – LacuL Fără FunD

Lacul Vulturilor sau Lacul fără Fund sunt două nume ale aceluaşi lac situat în Munţii
Siriului,  mai exact pe versantul Malaia, la o altitudine de 1.420 metri. Este o zonă
sălbatică, puţin  cunoscuta de turişti.
Una dintre legende spune că aici veneau primavara vulturii pentru a bea apa ca să
întinerească şi tot aici îşi învăţau puii sa zboare. A doua legendă spune ca un cioban şi-
a  aruncat bâta în apa lacului şi a plecat. După un an de peregrinări, îşi regăseşte bâta
în Dunăre  şi, mistuit de dorul mioarelor şi al locurilor natale, se întoarce acasă.

5 – LacuL aLBastru

Lacul Albastru, monument al naturii, este o arie protejată de interes naţional este situat
în judeţul Maramureş, pe teritoriul administrativ al oraşului Baia Sprie. Rezervaţia
naturală reprezintă o întindere de apă de formă eliptică, având o adâncime de până la
4 metri. Apa provine din precipitaţiile infiltrate în lucrările unei vechi excavaţii miniere.
În nicio altă ţară din lume nu mai există un lac care să îşi schimbe culoarea în funcţie de
lumina care bate în el sau de oamenii care înoată aici.

4 – caZaneLe Dunării

Cazanele Dunării sunt un important obiectiv turistic din parcul Natural porţile de Fier şi
reprezintă un sector din Defielul Dunării, la trecerea fluviului printre Munţii Carpaţi.
Unul dintre cele mai atractive şi mai admirate puncte de pe traseul Cazanelor Dunării îl
reprezintă chipul lui Decebal sculptat în stâncă. 12 sculptori au lucrat la ceea ce avea
să fie cea mai mare sculptură în piatră din Europa, înalta de 55 de metri şi lată de 25 de
metri.

3 – insuLa oViDiu

Insula Ovidiu este singurul obiectiv turistic de la noi  din ţară care  se află pe o insulă
naturală. Amplasată pe  lacul Siutghiol la 5000 de  metri de malul staţiunii Mamaia  şi la
500 de metri de cel al oraşului  Ovidiu, este un loc  inedit al litoralului românesc. poetul
latin Ovidiu, exilat de împăratul Cezar, se pare  că a locuit pe  insula care îi poartă
numele, unde a şi scris,  de altfel, „Tristele” şi  „ponticele”, inspirate de atmosfera
mohorâtă a iernilor la malul  mării.

2 – casteLuL PeLeŞ Şi casteLuL huniaZiLor

Jurnaliştii străini de la „Off to Europe” spun că în România se află două din cele mai
frumoase zece castele din lume, și anume peleșul și Castelul Huniazilor.
Castelul peleş are 170 de incaperi, din care doar 10 sunt accesibile turistilor si
adaposteste mai multe colectii valoroase de picturi, sculpturi, armuri, covoare, mobila,
tapiserii, statuete, obiecte de ceramica, elemente de vesela din aur, argint si portelan,
vitralii.
„Magnifica structură”, dupa cum numesc jurnalistii straini Castelul Huniazilor, a fost
construita in secolul al XIV-lea, in stil gotic, fiind cunoscuta si sub numele de Castelul
Hunedoara. Ridicat de Iancu de Hunedoara, castelul este una dintre cele mai importante
constructii gotice nu numai din Transilvania, ci din intreaga tara.

1 – cascaDa BiGăr

Chiar dacă la nivel național este cunoscută doar de  cărășeni,    spectaculoasa cascadă
Bigăr a reușit să devină  renumită în afara  granițelor țării. Din cele opt cascade
menționate în topul celor de la The    World geography,  cascada cărășeană uimește
prin spectacolul oferit de  firele  de apă ce se revarsă peste stânca acoperită de
mușchi,  ceea ce o  face să urce pe primul loc al topului.



20 ll 24 mai, 2017 Romanian Journal • New York

REPERE ROMÂNEŞTI

Palatul berii din România
- opera unui ţăran ridicat din Ardeal

de Alina BĂDĂLAN TURCITU

"Caru' cu bere" a fost proiectat de un arhitect care a lucrat
şi la Peleş. A ieşit o bijuterie. Proprietarul, un pui de ţăran
plecat la Bucureşti la 11 ani, a primit cele mai înalte
distincţii ale vremii, Steaua României şi Coroana României
"Eu, de la coarnele plugului, am realizat Caru' cu bere.
Tu, din Capitala României, să fii demn să mă întreci. Asta
i-a scris bunicul tatălui meu, când tata împlinise 14 ani. La
revedere tenis, la revedere schi, bonjour carte!". Ne-a
citat din memorie însuşi nepotul celui care a deschis
Caru' cu bere, în 1899. Nepotul Niculae Mircea, inginer,
are acum 73 de ani; şi el, şi tatăl lui s-au născut la Caru'
cu bere, în odăile de sus. Acum, Niculae Mircea este cel
mai tânăr dintre nepoţi, se sprijină în baston, dar ştie cu
ochii închişi fiecare colţişor. "Pe aici mă ascundeam eu
când eram copil", zice şi ne arată scările ce duc spre
odăile de deasupra restaurantului.
Nu ştia el pe vremea aceea că opera bunicului era istorică,
una dintre primele berării din Bucureşti. Pe atunci sosea
duium de lume nu numai pentru bere, dar şi pentru
crenvurştii cu hrean, frankfurteri, ridiche neagră cu ciolan
la cuptor, specialitatea casei. Aici se ameţeau pe vremuri
George Coşbuc (vinul îi plăcea, mai ales), Onisifor Ghibu,
Delavrancea, Caragiale şi Goga. Coşbuc era ca la el
acasă, chelnerii îi ziceau badea Gheorghe, iar lui îi plăcea
să se ascundă undeva, la mesele mai din spate, şi să bea
un vin bun. Slavici şi Delavrancea, primar pe vremea
aceea, erau prieteni buni cu bunicul, ajuns consilier la
primărie. Aici se mai întâlneau şi domnii Societăţii "Frăţia",
să pună ţara la cale şi să-i ajute pe "fraţii" ardeleni să
înveţe carte. Studenţii buni la şcoală primeau o masă
gratuită din partea casei.

Niculae Mircea (73 ani) este nepotul celui care a ridicat Caru'
cu bere, la 1899. S-a născut în camerele de sus ale Carului, ca
şi tatăl său            Foto: Gândul/ Octav Ganea 

Berea caldă şi crenvurştii cu hrean- moftul boierilor
stilaţi de la 1900.
Moftul vremii cerea ca berea să o bei caldă, de aia bunicul
adusese şi nişte încălzitoare de bere - semănau cu nişte
eprubete, le băgai în halbă şi o încălzeau. Mititeii se
găteau ca la spectacol: "Au fost gătiţi zeci de ani la rând
după o reţetă secretă, care se păstrează şi astăzi. Se pră -
jesc pe jar iute de lemne sau cărbune, ungându-se cu muj -
dei, aşa ca să prindă o crustă rumenă împrejur. Grataragiii
întorc fiecare mititel doar de trei ori, până este prăjit".

Când s-a înfiinţat, Caru' era ultramodern. Avea sistem
propriu de climatizare, sursa lui de apă, iar reziduurile
piereau într-o instalaţie proprie de ardere. Şi acum fumul
de ţigară este absorbit prin boltă, printr-o instalaţie care
nu se vede cu ochiul liber. Iar pe undeva prin perete, prin
nişte fante invizibile, vine aerul cald sau cel rece. Este tot
instalaţia din '99 şi, incredibil, şi acum merge perfect.
"Berea nu s-a făcut niciodată aici, este o legendă că se
fabrica chiar în restaurant. În trecut, berea sosea de la
Bradagiru, bun prieten cu bunicul, iar acum de la Tuborg.
Iată un fragment din memoriile unui ospătar care a lucrat
aici prin '47: . Cu toate astea, deseori vedeai mâncând un
magistrat alături de un bucureştean venit să comande
numai doi mititei", îşi aminteşte nepotul. 
Moş Ghiţă pivnicerul se uită în farfuria ta, cu un felinar
în mână
Dar de unde a ştiut bunicul, băiat de la ţară, să facă aşa
berărie-monument, premiată şi de Carol I? I-a oferit cele
mai înalte distincţii ale vremii, Steaua României şi Coroana
României.

Iar acum, întreaga clădire este monument istoric şi de
arhitectură. Căci bunicul era un pui de ţăran când a plecat
la Bucureşti, pe la 11 ani. Până atunci dăduse cu sapa şi
rânise bălegarul boilor în satul Cata, lângă Sighişoara. Nu
făcuse acolo decât patru clase. Se numea Nicolae Mircea. 
Ajuns în Bucureşti, s-a apucat de treabă cu fraţii mai mari,
pe Podul Mogoşoaiei. A învăţat rapid băcănia, s-a făcut
apoi copil de prăvălie pentru un unchi, la vândut bere. De-
pozitau berea în butoaie, o transportau cu carul, iar treaba
a mers atât de bine, încât şi-au extins afacerea, ocupând
mai multe prăvălii din corpul hanului Zlătari şi Pasajul Vil-
lacrosse.

Nucleul Carului cu bere au fost câteva mese întinse
undeva, pe strada Franceză de astăzi. Clădirea de acum
a Carului cu bere, cam 70% din ea, de fapt, s-a ridicat în
numai 15 luni. "Aviz cunoscătorilor de bere!", aşa începea
reclama la berăria-restaurant, în ziarele vremii. "Ce om
deştept, bunicul! Prin acele câteva cuvinte a ţintit din
prima către un anumit cerc de clienţi", spune nepotul.
Arhitectul a fost Zigfrid Kofczinsky, cel care a lucrat şi în
echipa de arhitecţi a Castelului Peleş şi a Palatului Culturii
din Iaşi. A făcut-o în stil neogotic, cu vitralii şi picturi
murale, candelabre, coloane, bolţi, lambriuri din lemn de
stejar şi două scări dantelate lucrate, ca şi podeaua, din
lemn masiv, fără cuie. Un mic palat. Ba i-a făcut şi statuie
minusculă, din lemn, lui moş Ghiţă, pivnicerul. Stă şi azi
cocoţat pe balustrada dreaptă, cu felinarul în mână. "A
coborât de mii şi mii de ori în pivniţe, unde erau peste
70.000 de litri de vin. Le ţinea acolo câţiva ani, la învechit,
apoi, când le venea vremea, le scotea. Numai moş Ghiţă
ştia rânduiala vinurilor". 

"Când m-au făcut pionier, mi-au rupt cravata pe podium"
Dar bunicul s-a sinucis cu o pastilă de cianură, în 1929. O
ţinea cu el în cazul în care-l prind ungurii, că era urmărit.
Dar nu de asta s-a omorât, ci fiindcă îi girase la bancă
afacerea fratelui, iar fratele a dat faliment. Trebuia acum
să plătească pentru el 8 milioane de lei, or nici Caru' nu
scotea atâta bănet. "Din pură prietenie cu bunicul, Bragadiru
Marinescu, deţinătorul cunoscutei fabrici de bere, a preluat
administraţia Carului câţiva ani, până când a reuşit să
dea băncii toată datoria fratelui, numai din ce câştiga.
După asta, administraţia a ajuns din nou la urmaşi, adică
la tatăl meu şi la cei doi cumnaţi ai săi", mai povesteşte
nepotul.
În '49, statul le-a luat cu japca afacerea, iar restaurantul a
fost rechiziţionat. Pe proprietari i-a gonit în pod, unde
până atunci dormeau picolii, iar în odăile de deasupra
restaurantului, acolo unde copilăriseră stăpânii, au înghesuit
nişte săraci. Erau zece oameni pe un veceu. "Statuia
bunicului care stă astăzi în restaurant, atunci au ascuns-o
chelnerii, să nu fie distrusă. Câteodată, când era vreo
sărbătoare jos, la restaurant, ospătarii urcau în pod şi ne
aduceau friptură de la masă. Era o atmosferă fantastică
de familie. Pentru ca eu să am origine sănătoasă şi să pot
face şcoală, tata, om şcolit la Anvers, s-a făcut lăcătuş
mecanic, iar mama - legătoreasă. Şi mie, când m-au făcut
pionier, mi-au rupt cravata pe podium, pe motiv că minţisem
şi că tata avea fabrică de bere. Şi când mă gândesc că
bunicul îl pusese pe tata la munca de jos, să fie chelner şi
să ştie şi el cât de greu se face un câştig! În studenţie
(nimeni nu ştia că tata a avut Caru' cu bere, trebuia să
păstrez taina), mă tot chemau colegii să bem o bere
acolo. Eu îi tot refuzam şi le spuneam că n-am mai fost.
Într-o zi, m-am dus totuşi şi, când au început toţi chelnerii
să mă salute cu "sa traiti", mi-au reproşat că nu le-am
spus adevărul, că eu merg des la berărie... însă erau
chelnerii noştri, de demult".
Comuniştii au vopsit picturile "capitaliste" de pe pereţi
Comunismul a sluţit Caru'. S-au pus feţe de masă peste
minunăţiile de mese din lemn de stejar vechi de un secol
şi s-a dat cu bidineaua peste picturile de pe pereţi, pe
motiv că ar înfăţişa scene capitaliste (nişte boieri medievali
la banchet, bând bere la halbă). De abia prin '84 au ieşit
la lumină, când statul a restaurat localul. Acum, inginerul
Nicolae Mircea este coproprietar cu o verişoară, iar
administraţia o deţine o firmă. Proprietarii nu încasează
decât banii de chirie pentru clădire, zice inginerul, iar
firmei îi revin câştigurile din restaurant.
Chiar şi acum, după un secol şi mai bine, Caru' cu bere e
o afacere bună. În fiecare zi, se perindă între 1.500 şi
2.000 de clienţi şi de multe ori, după amiaza nu poţi să
intri decât cu rezervare. De multe ori, clienţii rămân
perplecşi când, dintr-o dată, se trezesc fără nici un ospătar
în sală. Pentru ca, peste câteva minute, să apară toţi,
umăr la umăr, făcând ţanţoşi paradă printre mese. Cocoţat
pe balustradă, Moş Ghiţă priveşte show-ul cu ochii lui de
lemn.
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Lumea de azi, un câmp de luptă...
La ora actuala in lume se disting doua mari strategii, doua linii

de abordare a viitorului: metoda americana care pastreaza
linia ideologica clasica, aceea a controlului si dominatiei armate
si noua linie, metoda chinezo-germana care merge pe o
cale nonviolenta, pe o cale pasnica, dar incununata
de succes.
America plateste un greu tribut lipsei de istorie,
de cultura, de civilizatie, de intelepciune –
America nu a reusit sa invete de la
istorie ca popoarele nu pot fi cucerite
prin forta, ca nicio cucerire prin forta
nu rezista timpului.
Chinezii si germanii au invatat insa
acest lucru de la istorie... ei stiu astazi
ca e mult mai ieftin si mai trainic sa
cumperi o tara decit sa o bombardezi si
sa o distrugi. E ca si cu o femeie... prin
forta ai putea sa o posezi, dar nu va fi
niciodata a ta... cu o floare, cu un inel,
cu un sirag de sticla colorata o poti avea pe
tava fizic, sufleteste, dar- mai mult, o poti pune sa
munceasca pentru tine, sa-ti gateasca, sa spele, sa
te maseze si sa-ti creasca copiii de buna voie, cu
zimbetul pe buze.
Sistemul barbar de dominatie a lumii practicat de
americani a dat gres. America a pierdut deja rolul de conducator
al lumii...

DACA SECOLUL 20 A FOST AL AMERICII, 
SECOLUL 21 ESTE AL CHINEI.

Cum sa mai poti conduce lumea, cum sa-ti impui deciziile in
fata Chinei cind guvernul tau datoreaza peste 1.000 miliarde de
dolari Chinei ?
Cum sa mai poata manipula SUA voturile in ONU si Consiliul de
Securitate cind toti votantii datoreaza bani Chinei ?
Cum sa refuzi China cind esti pasuit la plata datoriei ?
Cum sa refuzi China cind China este cel mai important cotizant
la FMI si toata planeta este datoare vinduta la FMI ?
Cum s-a ajuns aici ?
Prin multa intelepciune si strategia luminata a conducatorilor
chinezi de la Deng Xiao Ping incoace.
In urma cu 20 ani, China a ales drumul muncii si al sacrificiilor.
China a acumulat putere pe spatele chinezului de rind care a
muncit pina la epuizare pentru o farfurie de orez, sacrificind
astfel bunastarea poporului in favoarea cresterii puterii statului
chinez.
China produce de 20 ani ieftin.
Daca e ieftin, se exporta de 20 ani intr-un ritm indracit catre so-
cietatea de consum occidentala...
Statul chinez beneficiaza de sume uriase provenite din exporturi
in timp ce importurile sint mult mai mici.
De 20 ani China are an de an excedente uriase ale balantei
comerciale – exporta mult mai mult decit importa.
De 20 ani China stringe, acumuleaza bogatiile lumii.
Ce inseamna excedentul balantei comerciale ? Inseamna nimic
altceva decit ca bogatia intra in tara ca un fluviu urias de co-
mori.
Ce inseamna deficitul balantei comerciale ? Inseamna ca o tara
importa mai mult decit exporta, inseamna ca fluvii de bani se
scurg din tara cum ti se scurge apa printre degete, inseamna ca
- cel putin teoretic, in anul respectiv, sint mai putini bani, mai
putina valoare in tara respectiva. Daca acest deficit nu este
datorat investitiilor in tehnologie care sa asigure pe termen
scurt inversarea balantei comerciale, tara respectiva pierde
bogatie, pierde avutie nationala, pierde in termeni reali nivel de
trai.
Acest lucru nu este palpabil, nu se vede, nu se simte concret...
cel putin nu imediat, dar daca dintr-o tara ies an de an bani... cu
timpul, cel putin in termen teoretici, ramin tot mai putini bani.
Sigur ca acest lucru poate fi compensat prin intrari de bani
provenite din investitii straine sau repatrieri de numerar de la
cei ce muncesc in strainatate, sau credite internationale, dar sa
nu ne furam caciula singuri... investitiile straine, aportul de
capital strain e de fapt un rau mai mare decit deficitul balantei
comerciale.
Aceste investitii straine inseamna cumparari de terenuri, de
exemplu si atunci ai mai pierdut o bucatica de tara... cumparari
de resurse si zacaminte minerale si ai mai pierdut o bucatica de
tara... fara tancuri si fara bombardamente.
Investitiile straine inseamna fabrici care creeaza profituri, bani
care PLEACA DIN TARA LA SFIRSITUL FIECARUI AN.
Investitiile straine sint cel mai mare rau al unei tari – pe moment
sint un factor pozitiv: intrari de capital, locuri de munca, etc, dar
pe termen mediu si lung inseamna robinete cu debite uriase
prin care se scurge avutie, nivel de trai al poporului acelei tari.
Acest lucru se intimpla datorita profitului repatriat, de cele mai
multe ori nici macar impozitat.
China si Germania au inteles aceste lucruri de mult...
China si Germania au facut o prioritate nationala din politica de
excedent a balantei comerciale si investitiile in tari straine.

Astfel, in aceste tari s-au acumulat de la an la an tot mai multe
valori din tarile limitrofe la inceput si pe masura globalizarii,
astazi aceste tari sug bogatia intregii planete.
Nu o spun ca pe ceva rau – sint doar constatari...
Un alt factor important al razboiului economic este DEFICITUL
BUGETAR.

La acest capitol China este din nou campioana mondi-
ala.

Daca o tara are deficit bugetar inseamna ca
practic cheltuieste mai mult decit cistiga.

Asta ce inseamna ? Ca acel popor
traieste mai bine decit ar merita
conform muncii lui, dar o face pe
baza imprumuturilor.
Nu pacaleste pe nimeni – isi fura
singur caciula !

Exista astazi tari in care tot poporul
ar trebui sa munceasca un an sau
mai mult de un an fara sa primeasca
nicio retributie ca sa-si poata plati

datoria !!! Cum e posibil asta ? Au
luat credite si au trait mai bine decit li

se cuvenea, dar datoria a ramas, trebuie platita.
Cum o sa o plateasca ? De vazut... Pina una
alta sint pasuiti.
Cine-i pasuieste ? Cel ce i-a imprumutat. Cine
i-a imprumutat ? FMI, Banca Mondiala, China,
Germania...

Vor sari unii destepti sa spuna ca si SUA. FALS !!!
Cind tu ma creditezi pe mine cu 10 euro, dar datorezi Chinei
100 de euro, se cheama ca in realitate China m-a creditat !
De unde au FMI, Banca Mondiala, bani ? De la tarile care au
mai mult decit le trebuie... in mod direct sau indirect, tot de la
China si Germania !
In aceste conditii, cine e in spatele acestor institutii de credit,
cine detine controlul, puterea ? China si Germania, normal !
Cui da China si Germania credite, pe cine pasuieste la plata
datoriilor restante ?
Pe cei cuminti si ascultatori. Adica pe cei ce voteaza asa cum li
se cere la ONU, la Consiliul de Securitate si in alte institutii care
conduc lumea la ora actuala.
Cui mai da China si Germania (in mod direct sau indirect)
credite si pe cine mai pasuiesc ele ?
Pai, tarile democrate, cooperante, coruptibile, care nu se opun
intrarii de capital strain, investitiilor, care nu se opun importurilor
de textile si jucarii chinezesti, de autoturisme germane, care nu
impoziteaza profitul repatriat al fabricilor germane, etc.
Acestor tari cuminti care au inteles ca e normal ca firmele chi ne -
ze si germane sa aiba dreptul de a cumpara fabrici si te re nu ri,
de a face afaceri, de a face profit si mai ales de a putea trimite
acest profit, cit mai putin impozitat, inapoi in tarile de origine ale
investitorilor care din intimplare sint chiar China si Germania.
Si atunci se creeaza un cerc vicios: tarile slabe au tot mai mare
nevoie de ajutor financiar si pe masura ce primesc acest ajutor
se afunda tot mai tare si mai tare in mlastina subjugarii.
Alte tari care fac excedente comerciale imense, tari care storc
bogatiile planetei indreptind fluviul de valori spre ele, sint tarile
mari exportatoare de petrol.
Aceste tari absorb sume imense de bani din toata lumea - ar fi
avut conditii exceptionale de a deveni viitorii stapini ai lumii, dar
strategia lor de dezvoltare a fost de cele mai multe ori gresita.
Arabii au folosit sumele imense de bani provenite din exportul
de hidrocarburi de cele mai multe ori nechibzuit si negindit.
Au investit in echipe de fotbal, autoturisme de lux, in pirtii de ski
in desert, palate, zgarie nori, insule artificiale si alte extravagante
lipsite de sens si eficienta.
Daca arabii foloseau banii proveniti din exportul de petrol in
scopul dezvoltarii resurselor energetice ale viitorului, astfel incit
chiar si atunci cind petrolul se va termina, ei sa ramina regii
energiei mondiale (o noua generatie de energie), azi ei ar fi fost
stapinii lumii.
Daca in loc sa faca insule artificiale cumparau mine de fier,
uraniu, bauxita si cupru in Australia, America de Sud si in Africa,
azi ei ar fi fost stapinii lumii. Dar ei au cheltuit avutiile imense ca
o femeie cocheta care cheltuieste pe lux si desantare tot ce-i
cade in mina.
Tot acest fluviu de bani (valori) ce se scurge de zeci de ani
dinspre occident spre orient pentru petrol, minereuri si chinezarii,
au dus la actuala criza economica.
Sa ne imaginam ca in occident exista acum 20 ani o suma de
bani, sa zicem 100.000 miliarde $, bani ce aveau acoperire in
marfuri si valori.
In ultimii 20 ani, din cauza deficitului balantei comerciale dintre
occident si orient, o mare parte din acesti bani, daca nu chiar
toti, au luat drumul orientului.
Veti spune, bine, dar cum asa, ca noi vedem ca mai sint bani pe
piata ?
Da, mai sint, dar tot mai putini si cei care sint, sint pentru ca
marele popor chinez, (dupa ce ne-a luat bani si ne-a dat in
schimb tricouri si jucarii care in 1-2 ani au ajuns la groapa de
gunoi) ne-a dat o parte din bani inapoi, dar sub forma de

imprumut cu care sa acoperim gaurile deficitului balantei co -
mer ciale si ale deficitului bugetar. Asa ca banii care sint azi pe
piata sint mai putini (de aceea este criza) si nici nu mai sint ai
nostri, ci sint bani luati cu imprumut, mai direct sau mai putin
direct, tot de la marele popor chinez.
Si totusi, azi mai avem un semn de intrebare: in lumea noastra
nu incap doua sabii intr-o teaca... mai devreme sau mai tirziu,
China va ramine singurul stapin. De ce? Pai sa vedem care sint
atuurile si punctele slabe ale celor doua tari:
Atuurile Germaniei:
- Mentalitatea, disciplina, ordinea, seriozitatea, organizarea
Atuurile Chinei:
- Populatia... un sfert din populatia planetei
- Accesul la resurse
- Un teritoriu imens
- Pozitionarea strategica
- Ambitia unui popor ce are in spate un trecut glorios, o istorie si

o civilzatie de 5000 de ani
- Spiritul de sacrificiu
- Conducerea autoritara si concentrarea puterii in mainile unui

grup restrins
- Legi draconice care pastreaza ordinea si disciplina
- Cea mai evoluata tara in domeniul resurselor energetice alter-

native
- Un sistem politic mai bine adaptat acestor "vremuri de razboi"
Punctele slabe ale Germaniei:
- Un popor relativ mic... mult mai mic decit cel chinez
- Restringerea „spatiului vital”
- Sistem politic corupt, perimat, inflexibil, birocratic
- Pierderea autoritatii legii, scaderea permanenta a nivelului de

ordine si disciplina datorita legilor proaste care de cele mai
multe ori incurajeaza faradelegea, protejeaza infractorul

- Lipsa totala a resurselor de materii prime
- Nationalismul care uneori actioneaza ca o frina de mina
Punctele slabe ale Chinei:
- O relativa raminere in urma din punct de vedere economic
- Dependenta de resurse minerale externe
China este azi in topul dezvoltarii tehnologiei resurselor de
energie regenerabila, a rezolvat problema materiilor prime luind
in stapinire aproape in intregime Africa, au toata economia
americana la picioare prin datoria imensa pe care statul american
o are fata de statul chinez.
Din punct de vedere tehnologic, China este un miracol... adesea
orice inventie de pe lumea asta ajunge sa fie pusa in aplicare
mai repede in China decit reuseste insasi inventatorul.
Chinezii copiaza, fura, reproduc mai repede decit reuseste in-
ventatorul sa gindeasca... Fara sa inventeze nimic, ei au acces
la toate marile descoperiri tehnologice ale lumii. Si furtul poate
fi o arta, iar ei sint cei mai mari artisti in acest domeniu !
O alta calitate fantastica a acestui popor este ambitia de a fi
primul. Fiecare chinez in parte vrea sa fie in mod particular
primul - oriunde l-ai pune pe chinez, el vrea sa ia locul intai, sa
fie cel mai apreciat, sa-i ia locul colegului, sa cistige cel mai
mult, sa fie number one. Si pentru a-si atinge scopul, nu are
scrupule! Asta e educatia pe care o primeste, asta e traditia pe
care o mosteneste.
Conducerea centralizata a tarii este un factor foarte important...
puterea e concentrata in mainile citorva oameni, deciziile se iau
repede, fara ezitari, fara tergiversari.
Ordinea si disciplina sint cuvinte de ordine – pedeapsa cu
moartea se aplica, omul corect si cinstit e protejat de lege, in-
fractorul, nemernicul, ticalosul n-au niciun drept, spre deosebire
de Europa unde infractorul e protejat, iar pagubitul, omul cinstit
e discriminat si intimidat.
Europa... lumea in care infractorii au mai multe drepturi decit
oamenii cinstiti. Europa... societatea in care pagubitul face
puscarie pentru ca a incercat sa-si apere bunurile, casa sau
familia, iar infractorul e despagubit pentru prejudiciile suferite.
Europa... lumea in care multi aleg sa devina infractori pentru ca
pot sa traiasca mai bine in puscarie decit in libertate.
E imoral, anormal si nedrept, dar asta se intimpla intr-o societate
in care legile sint facute de infractori si de catre interpusii lor.
Asta se intimpla intr-o societate bolnava din cauza unui sistem
corupt si murdar pina in maduva oaselor.
Asta se intimpla din cauza unui sistem politic retrograd, invechit,
inadaptat la realitatile secolului 21.
GLOBALIZAREA este prost inteleasa astazi. Azi globalizarea
inseamna HAOS... amestecarea raselor, libera circulatie, emigratie
si haos economic, politic si social. Globalizarea trebuie sa
insemne legi unitare la nivelul planetei, ordine, respect fata de
valorile umane, protejarea oamenilor buni, corecti, cinstiti si
eliminarea ticalosilor.
Globalizarea ar trebui sa insemne armonie legislativa pe toata
planeta, cooperare strinsa si eficienta intre popoare pentru re-
zolvarea marilor probleme globale, rezolvarea problemelor em-
igratiei clandestine, eradicarea saraciei, reducerea poluarii si
protectia mediului.
Asta trebuie sa fie globalizarea – drumul catre o lume mai
buna, mai echilibrata.

   
      

   

           
           

          
       

         
          

          
       

        
        

             
          
          
        
          
   

          
        

         
       

        
        

        
         

           
        

        
        

           
        

   

          
            

                  

       
   
           

         
         

           
           

           
         

         

       
        
        

        
           

          
        

          
         

         
         
          

       
      

          
 

            
        

        

        
          

           
        
         

          
        

          
         

         
         

        
        

            
        

       
        

        
          

         
          

       
         
           

         
        
           
           

         
   

        
           

           
           

        
           

        
       

        
        

         
           

          
        

        
      

        
        
        

         
        

           
         

         
         

           
            

            
           
         

           
          

          
         

   
       

         
          

          
        

           
        

       
       

        
     
            

          
           

        
         

         
        

         



22 ll 24 mai, 2017 Romanian Journal • New York

  
Î          

          
          

          
            
 

         
        

          
              
         

         
         

        
A         

           
î       

            
        

Î             
        

          
        

       
          

  
          

   
        

      
         

      
       

         
      

           
       

         
          

v         
         

    
        

         

        
        

f         
       
          

 
        
        
           
          

î               
        

       
    

         
    

        
        

           
           
   

          
  

           
  

          
         

         

         
         

            
  

          
  

          
        

          
   

         
           

 
           
          

    
              

     
            

 
          

       

         
       

          
         

     

   
  

   
      

         
      

         
       

       
         

          
       

         
         

        
      

          
        

       
     

        
        

         
           

        
           
           
        

         
             

            
          

       

AFFORDABLE DENTISTRY

718 786-7100
44 - 17 Queens Blvd.,
Sunnyside, NY, 11104

ESCU Consulting ofer  servicii de informare, consiliere i 
orientare în scopul dezvolt rii în carier  pentru persoane sau 

organiza ii. 

Yanni Deconescu, MPS, MCDP, GCDF 
Credentialed Global Career Development Facilitator  

 
Consiliere pentru initierea unei afaceri  

Resume/CV 

Scrisori de intentie  

Pregatire pentru interviul de angajare 

Profil LinkedIn  

Test de descoperire a vocatiei 

Tehnici de cautare a locului de munca 

Informatii generale in dreptul muncii 

Echivalarea diplomelor de licenta 

Servicii Notariale, Statul New York  

 
CONSULTANTA GRATUITA  

SUNATI LA:  1-855-ESCU-JOB (372-8562) 

Email:  info@ ESCUCONSULTING.COM 

 SAMBATA 11:00-17:00 
LA BIROUL DE AVOCATURA ANDER EEA DUMITRU & ASSOC., P.C. 

48-23 Skillman Avenue, Sunnyside, NY 11104  
 

30



24 mai, 2017 l l 23Romanian Journal • New York

DIVERSE

CHINA PESTE TOATE
În viitor, China va angaja milioane de muncitori americani! 

In viitor, China va angaja milioane de muncitori americani si va
domina mii de comunităti mici peste tot în Statele Unite. Achizitiile
chinezesti in afacerile din SUA au stabilit anul trecut un nou
record all-time, si este pe cale de a bate acest record in anul
curent. 
Un exemplu este achizitionarea cu suma de 4,7 miliarde de
dolari a firmei: ”Smithfield Foods”. Smithfield Foods este cel
mai mare producător de carne de porc si procesor din lume.
Dispune de facilităti în 26 de state din SUA si are zeci de mii de
angajati americani. Detine direct 460 de ferme si are contracte
cu alte aproximativ 2.100 de ferme. Dar acum aceasta companie
este chinezească. Ca rezultat, chinezii vor fi acum cel mai
important angajator din zeci de comunităti rurale în toată
America. Din cauza deficitului nostru comercial masiv in relatia
cu China, chinezii au de cheltuit mii de miliarde de dolari. Si,
încep acum, să-si arate muschii lor economici.

Este important să se tină cont de faptul că, nu este nici o
diferentă între guvernul chinez si multe corporatii chinezesti. 
În 2011, 43 la suta din toate profiturile din China au fost produse
de către companii în care guvernul chinez detine controlul.
O companie din China a cheltuit 2.6 miliarde dolari pentru a
achizitiona ”AMC divertisment” unul dintre cele mai mari lanturi
de cinematografe din Statele Unite. Firma chineză controlează
acum mai multe vânzări de bilete de film decât oricare alta
companie din lume.
Dar China nu se bazeaza doar pe achizitii ca să-si extindă

puterea sa economică. 
China ocupa acum pozitii in multe domenii abandonate de
economia americana. De exemplu, Golden Dragon Precise
Copper Tube Group Inc a platit recent 100 milioane dolari
pentru o fabrica din Thomasville, Alabama. 
Multi dintre locuitorii orasului Thomasville, Alabama sunt acum
bucurosi să aibă locuri de muncă, adaugându-se la alte multe
comunitati din SUA, dependente de China comunistă.
Si ghici, unde isi mai intind radacinile companiile chinezesti ?  
In Detroit.Companiile cu capital chinezesc investesc în companiile
americane si in noile tehnologii de vehicule, vânzând totul, de
la centuri de sigurantă la amortizoare de soc, în magazine de
vânzare cu amănuntul, si angajeaza ingineri cu experientă si
designeri într-un efort de a absorbi talentul si expertiza auto
interna si furnizorii lor. 
Dacă ai achizitionat recent un vehicul american aproape sigur
gasesti in el un numar mare de componente chinezesti. 

China pare deosebit de interesata în achizitionarea de resurse
energetice in Statele Unite ale Americii. De exemplu, China
face minerit de cărbune în muntii din Tennessee. 
Guizhou Gouchuang Energy Holdings Group a cheltuit 616
milioane de dolari pentru a achizitiona Triple H cărbune Co în
Jacksboro, Tennessee.
La momentul respectiv, achizitia a trecut neobservata, dar acum
un grup de conservatori din Tennessee încearca sa-i impiedice
pe chinezi sa arunce muntii lor in aer ca sa exploateze carbunele.
Si, destul de curând, China va putea dori să construiască orase
întregi in Statele Unite la fel cum acestea o fac acum în alte tări. 
Chiar acum China construieste un oras, mai mare decât
Manhattan, pe lânga orasul Minsk, capitala Belarusiei. 

Ti-ai format o imagine? 
China este în crestere (expansiune). Dacă te mai îndoiesti de
acest lucru, citeste si următoarele:
• Socotind toate importurile si exporturile, China este acum

natiunea nr. unu in tranzactionarile de pe întreaga planetă.
• În general, Statele Unite au, în ultimul deceniu, un deficit com-

ercial enorm cu China, care ajunge la mai mult de 2300 mil-
iarde de dolari. 

• China are mai multe rezerve valutare decât oricare alta tara
de pe planeta.

• China are în prezent cea mai mare piată de automobile noi
din întreaga lume.

• China produce acum de doua ori mai multe automobile decat
Statele Unite. După ce a fost salvata de contribuabilii ameri-
cani, GM este implicata în 11 societăti mixte cu companii
chinezesti.

• China este producătorul nr. unu de aur din lume.
• Uniformele pentru echipa olimpică SUA au fost făcute în

China.
• 85 % din toti brazii artificiali de Crăciun din întreaga lume sunt

fabricati în China.
• Noul turn World Trade Center din New York foloseste sticlă

importata din China.
• Cat priveste fostul World Trade Center, toate grinzile şi stalpii

metalici proveniti din demolarea Twins-ilor au fost trimise ime-
diat dupa 9-11 in China pentru a fi topite, evident pentru
musamalizarea evidentelor “inside job”.

• China consumă acum mai multă energie decât Statele Unite.
• China a devenit deja cel mai mare producător de bunuri din

întreaga lume.
• China foloseste mai mult ciment decât restul lumii la un loc.
• China este acum producătorul nr. unu de energia solară si

eoliană de pe întregul glob.
• China produce acum de 3 ori mai mult  cărbune si de 11 ori

mai mult otel decât Statele Unite.
• China produce mai mult de 90 la sută din oferta globală de

pământuri rare.
• China este acum cel mai mare furnizor de componente, care

sunt critice pentru functionarea oricărui sistem de apărare
natională.

• În articole de cercetare stiintifică, publicate, China va deveni
nr. unu in lume în foarte scurt timp.

Cele de mai sus ar putea fi doar varful aisbergului. 
Un sfat pentru tânăra generație, un sfat: învatati limba chineza.
O să aveti nevoie de ea.

„Stilul de viață occidentalizat”
accelerează procesul de

îmbătrânire a omului; 
asta susțin mai multe studii din domeniu
Oamenii de știință au identificat mai multe semne distincte ale
îmbătrânirii,semne care au repercusiuni importante asupra me-
tabolismului celular. Dacă există un lucru comun la care toți
oamenii visează, acesta îl reprezintă descoperirea unei „fântâni
a tinereții”. Pe măsură ce îmbătrânim, metabolismul nostru
devine mai puțin eficient, ceea ce, la rândul său, dăunează
ADN-ului nostru și face ca celulele noastre să nu mai funcționeze
eficient, lucru ce este în detrimentul sănătății noastre.
Îmbătrânirea este inevitabilă și nu pare să existe o modalitate,
ce puțin în prezent, care să oprească procesul. Însă, deoarece
metabolismul este strâns legat de nutriție, există modalități prin
care putem să încetinim procesul de îmbătrânire.
Oamenii de știință au identificat faptul că ceea ce noi numim
„stilul de viață occidentalizat” este un accelerator al îmbătrânirii.
Consumul de alimentehipercalorice, cu consum mare de grăsimi
și proteine, în detrimentulalimentelor sănătoase, sedentarismul
exagerat, munca la birou, deplasarea doar cu ajutorul mașinilor
sunt lucruri care accelerează procesul de îmbătrânire, iar soluția
ar fi o schimbare completă a modului nostru de viață.
Deci, dacă dorim să arătăm mai tineri și să avem o viață
sănătoasă ar trebui să consumăm mai multe legume, pește,
carne albă, și să limităm alimentele de tipul fast food, statul în
birouri închise sau de sticlă. Să ne bucurăm de Soare și de
natură, lumina naturală face mai mult bine organismului decât
vitaminele sintetice pe care le consumăm în mod regulat pentru
a ne oferi energie și a ne reduce stresul. Pare ar fi niște sfaturi
simpliste, pe care le-am citit de foarte multe ori, însă cât de mult
le respectăm, sau mai bine zis cum le putem respecta într-o
lume în care totul se realizează în viteză?

Ce are vaca 4 și femeia 6? 
Află mai jos despre ce este vorba

De dragul distracţiei, dar şi pentru a ne antrena puţin creierul,
am pregătit pentru voi câteva ghicitori interesante care presupun
atenţie şi puţină logică.
Fiecare ghicitoare prezentată în continuare oferă imediat şi
răspunsul, dar încearcă să nu trişezi! Rezervă-ţi puţin timp şi
încearcă să le rezolvi întâi singur(ă) ca să vezi cât de bine îţi
merge mintea „la rece!”
Mult succes!

1. Un bunic îi relata nepotului o poveste imediat după ieşirea
din război. Îi spunea că, în timpul Primului Război Mondial,
a reuşit să ridice o grenadă declanşată şi că a aruncat-o
înapoi către inamici chiar înainte să explodeze. La încheierea
războiului, bătrânul i-a spus că a primit pentru fapta sa de
vitejie o sabie pe care era gravată inscripţia „Un simbol de
vitejie şi curaj oferit eroului nostru din Primul Război
Mondial.”

La auzirea poveştii, nepoţelul a răbufnit, spunând că nu poate
fi adevărată! Care să fie motivul îndoielii sale?

2. Dacă ai la îndemână două clepsidre, dintre care prima
cronometrează scurgerea a 7 minute, iar cealaltă a 11
minute, cum ai proceda ca să fierbi un ou timp de fix 15
minute, şi fără ca metoda aleasă să te întârzie foarte tare?

3. Un bărbat şi-a setat o parolă la calculator. Bănuind că soţul
ei are ceva de ascuns, încearcă să găsească indicii, şi
observă o însemnare de mână pe un caiet din sertarul
biroului. Folosind acele informaţii, a reuşit să găsească
parola corectă. Care este aceasta?

Pe caiet scria: 1 portocală, 2 mangouri, 3 cireşe, 3 smochine,
6 curmale, 2 caise.

4. Completează spaţiul liber cu răspunsul logic. Andrei este
fiul Andreei. Andreea este __________ mamei lui Andrei.

5. Vaca are patru, iar femeia şase. Despre ce este vorba?

6. Cum e posibil ca Angela să se afle în spatele Adelei în timp
ce şi Adela se află în spatele Angelei?

7. E nevoie de şase litere ca o fată să devină femeie. Care
sunt acestea?

Răspunsuri

1. Răspuns: Imediat după sfârşitul conflictului, războiul nu a
purtat denumirea de „Primul Război Mondial”, întrucât nu
izbucnise, şi nici nu se putea şti că avea să fie mai târziu, şi
un Al Doilea Război Mondial!

2. Răspuns: Declanşează ambele clepsidre simultan. La
scurgerea nisipului din clepsidra a 7 minute, pune oul la
fiert. În 4 minute se va goli complet şi clepsidra a 11 minute.
Răstoarnă din nou aceeaşi clepsidră a 11 minute. Când se
va goli din nou, vei şti cu exactitate că oul a stat 15 minute
la fiert!

3. Răspunsul: Parolă este „parola!”.
Cifra 1 indică prima literă a cuvântului portocală – P
Cifra 2 indică a două literă a cuvântului mangouri – A
Cifra 3 indică a treia literă a cuvântului cireşe - R
Cifra 3 indică a treia literă a cuvântului smochine – O
Cifra 6 indică a şasea literă a cuvântului curmale – L
Cifra 2 indică a două literă a cuvântului caise - A

4. Răspuns: „numele”!

5. Răspuns: Numărul de litere din scrierea cuvintelor!

6. Răspuns: Angela şi Adela stau cu spatele una la cealaltă.

7. Răspuns: „v, â, r, s, t, ă – vârstă!”
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SĂNĂTATE

”Dacă bolnavul înţelege cauza
bolii, corpul se vindecă singur”.

Un medic german a tratat cu
succes peste 31.000 de

pacienți prin acest procedeu
Doctorul german Ryke
HAMER (foto) a tratat cu
succes peste 31.000 de
pacienti doar stand de
vorba cu ei.  Nu facea
nimic magic, in afara fap-
tului ca le explica logic si
rational despre stransa
legatura dintre starea
mentala si boala.
El spune ca fiecare om
s-a imbolnavit din cauza
unui program mental dis-
tructiv, nascut in urma

unui SOC emotional. El a numit acest soc dupa numele
fiului  sau: Dyrk Hamer Syndome sau DHS (sindromul
Dirk Hamer).
Dr. Hamer  era in anii ‘70 Cercetator si Sef al Clincii de
Oncologie din Munchen unde trata cancerul folosind, la
fel ca ceilalti doctori, tratamentele clasice de tratarea
cancerului, care se dovedeau a fi mai mult sau mai putin
eficiente.
Insa cursul vietii  doctorului Hamer avea sa se schimbe
radical, in luna decembrie a anului 1978, cand a primit
teribila veste ca fiul sau DIRK , de doar 19 ani, a fost im-
puscat mortal. Mai mult decat atat, la cateva luni de la
eveniment a murit sotia lui.  Aceste socuri l-au ranit la un
nivel profund, si, ca si cum n-ar fi fost destul, peste
cateva luni s-a imbolnavit de CANCER la TESTICULE.
Ajunsese un doctor care trata pancientii de cancer, iar in
paralel trebuia sa se trateze pe el insusi de cancer.  Era
speriat de rata mare de insucces a tratamentelor clasice,
pe care ar fi trebuit sa le urmeze si el, insa nu mai avea in-
credere in ele. Desi pare descurajator, acest context urma
sa-l ajute pe Dr. Hamer sa revolutioneze lumea medicala.
Din moment ce nu fusese niciodata grav bolnav, a
suspectat imediat ca dezvoltarea cancerului sau poate
avea legatura directa cu tragica pierdere a fiului sau.
Moartea lui Dirk si propria sa experienta cu cancerul l-au
facut pe Dr. Hamer sa investigheze istoricul pacientilor sai
de cancer. A aflat foarte curand ca, la fel ca el, toti au tre -
cut prin experiente extrem de stresante, inainte ca boala
sa se instaleze si sa se dezvolte. Observarea co ne x iunii
dintre minte si organism nu a fost surprinzatoare. Nu me -
roa se studii aratasera deja ca atat cancerul, cat si alte bolii
sunt foarte des precedate de un eveniment traumatizant.

Există o LEGATURĂ dintre diferitele
zone ale creierului şi anumite organe

Dar Dr. Hamer a dus cercetarile sale cu un pas mai
departe. Urmarind ipoteza ca toate evenimentele din or-
ganism sunt controlate de creier, a analizat tomografiile
pacientilor sai si le-a comparat cu istoricul lor medical.
Dr. Hamer a descoperit ca orice boala, nu numai cancerul,
este controlata de o zona din creier ce ii corespunde in
mod specific si este legata, in mod particular, de un
eveniment traumatizant perfect identificabil.
Mai exact, a sesizat aparitia unor vibratii mai anormale,
vizibile sub forma de cercuri concentrice pe tomografie,
in diferite zone ale creierului. Mai interesant era ca,
oamenii cu acelasi tip de cancer, aveau vibraii mai intense
EXACT in aceleasi zone ale creierului.
Cu alte cuvinte, fiecare tip de cancer avea o zona core-
spondenta in creier, care nu mai functiona corect.
Cu aceasta descoperire a pus bazele a ceea ce se
numeste NOUA MEDICINA (pentru care va fi desconsiderat
de ceilalti doctori, dupa care i se va retrage dreptul de a
mai profesa (pentru ca perturba afacerile marilor companii
farmaceutice, care, pentru a supravietui, trebuie sa vanda
anual citostatice, vaccinuri, medicamente care dau de-
pendenta etc.).

Cand Dr. Hamer a fost arestat, in 1997, pentru acordarea
de sfaturi medicale, fara a avea licenta medicala, pentru
trei persoane, politia a confiscat fisele pacientilor sai si
le-a analizat. Un procuror public a fost nevoit sa recunoasca
in timpul procesului, ca dupa 5 ani, 6.000 din 6.500 de
pacienti ai dr. Hamer, cu cancer in faza terminala, erau
inca in viata. In cazul tratementelor conventionale, cifra
aceasta este inversa.

Noua medicina porneste de la
“Regula de Fier a Cancerului”

Fiecare cancer sau alta afectiune grava, are drept cauză
un CONFLICT care genereaza UN SOC EMOTIONAL:
numit DHS (Sindromul Dirk Hamer – denumit astfel in
onoarea fiului sau) care imbolnaveste omul mai intai la
nivel mental, cand apar dereglari in creier, iar in final
boala se rasfrange asupra unui organ.
La această regulă, se adaugă alte două concluzii esenţiale:
a. Tipul conflictului care a generat SOCUL

EMOTIONAL(DHS) determină ZONA in care apar
vibratii anormale in creier. Zona de pe creier in care
apar aceste inele concentrice, determina organul in
care va aparea boala.

b. Cu cat dureaza mai mult conflictul, cu atat se imbolnaveste
mai rau organul corespunzator acestui tip de conflict.

Aceste concluzii au rezultat in urma experimentelor
practice pe care dr. Hamer le-a facut pe oameni si pe an-
imale. A demonstrat mai intai cum, si animalele, la fel ca
oamenii, sunt predispuse bolilor un urma unui conflict
care genereaza un soc emotional.

Originea bolilor este în creier
Dr. Hamer a stabilit ca „orice boala este cauzata de un
soc emotional (numit DHS) care surprinde individul total
nepregatit”. Psihologic vorbind, DHS este un incident
foarte personal, conditionat si determinat de experientele
noastre trecute, de vulnerabilitati, de perceptiile personale,
de valorile si credintele personale. Cu toate acestea, DHS
nu este doar un conflict emotional, ci si biologic, care
trebuie inteles in contextul evolutiei noastre personale.
Animalele experimenteaza aceste socuri biologice in
urma pierderii bruste a cuibului sau teritoriului, a pierderii
unui pui, a separarii de partener sau de grup, a unei
amenintari nesteptate, a unei perioade de nemancare
sau a unei amenintari de moarte.
Un barbat, de exemplu, poate suferi un soc conflictual de
„pierdere a teritoriului”, cand isi pierde casa sau locul de
munca, pe neasteptate; pentru o femeie, un soc conflictual
„in camin” poate fi o grija pentru binele unuia dintre mem -
brii familiei; un soc conflictual de tipul „abandonului”
poate fi declansat de un divort neprevazut sau de o spi-
talizare de urgenta; copii sufera deseori un soc conflictual
„de separare”, cand mama se decide sa se intoarca la
munca sau cand se despart parintii.
Analizand mii de tomografii (CT) in relatie cu istoricul pa-
cientului, Dr. Hamer a descoperit ca, atunci cand are loc
DHS, socul impacteaza o zona specifica, predeterminata
din creier, cauzand o leziune care este vizibila pe to mo -
gra fie, ca un set clar de inele concentrice (In 1989, Sie -
men s, producatorul german de aparate tomografice, a
con firmat ca aceste inele nu provin de la o proasta func-
tionare a aparaturii). Dupa impact, celulele cerebrale
transmit socul impactului catre organul corespondent
care, la randul lui, raspunde cu o modificare specifica, ce
poate fi anticipata. Motivul pen  tru care diferitele conflicte
sunt legate indisolubil de anu  mite zone ale creierului
este acela ca, de-a lungul evo  lutiei noastre, fiecare parte
a creierului a fost programata sa raspunda instantaneu
la posibile conflicte sau amenintari.
In timp ce „vechiul creier” (cerebelul, zona amigdaliana)
este programat cu instuctiuni de baza legate de supravi-
etuire, care corespund respiratiei, hranirii sau reproducerii,
„noul creier” (creierul mare) este codat cu teme mult mai
av ansate, precum cele legate de conflictele teritoriale,
conflictele de separare, conflictele de identitate si cele
legate de autoapreciere, increderea si respectul de sine.
Cercetarile medicale ale Dr. Hamer sunt strans legate de
embriologie, pentru ca, indiferent de felul in care organul
raspunde unui conflict, fie prin dezvoltarea unei tumori,
prin deteriorarea tesutului sau prin dereglarea functionarii,
toate acestea sunt determinate de stratul embrionic al
germenului din care provin atat organul, cat si tesutul
cerebral corespondent.

GNM “Ontogenetic System of Tumors” (Sistemul Ortogenetic
al tumorilor) ilustreza ca organele controlate de „vechiul
creier” care deriva din endoderm sau vechiul creier meso-
derm, precum plamanii, ficatul, colonul, prostata, uterul,
pielea in profunzimea ei, pleura, peritoneul, pericardul,
glandele mamare, etc., genereaza intotdeauna proliferare
celulara, imediat ce conflictul corespondent are loc la
nivelul creierului.
Tumorile acestor organe se dezvolta exclusiv pe durata
fazei active a conflictului (initiata de DHS).

EXEMPLE
Cancerul de plaman
Sa luam exemplul cancerului de plaman: conflictul biologic
asociat cu cancerul de plaman este un soc de tipul „frica
de moarte”, deoarece, in termeni biologici, panica de
moarte este echivalenta cu incapacitatea de a respira.
Odata cu socul datorat fricii de moarte, celulele pulmonare
alveolare care regleaza respiratia incep instantaneu sa
se multiplice, formind o tumoare pulmonara.
Contrar parerilor conventionale, aceasta multiplicare a
celulelor pulmonare nu este un proces fara rost, ci
serveste unui scop biologic foarte bine definit, si anume
sa creasca capacitatea pulmonara, optimizand astfel
sansele de supravietuire ale organismului.
Analizele tomografiilor intreprinse de Dr. Hamer demon-
streaza ca fiecare persoana bolnava de cancer de plaman
prezinta o configuratie clara de tip inele concentrice in
zona corespondenta din creier si ca fiecare pacient a
suferit un soc conflictual emotional total neasteptat, de
tipul „frica de moarte”, inaintea declansarii cancerului. In
majoritatea cazurilor teama de moarte a fost declansata
de socul unui diagnostic de cancer, ce a fost resimtit ca o
sentinta la moarte.

Cancerul de san
Cancerul de san, potrivit cercetarilor Dr. Hamer, este
rezultatul grijilor provocate de un conflict de tipul “mama-
copil” sau “probleme cu partenerul”. Aceste tipuri de
conflicte impacteaza intotdeauna vechiul creier, in zona
care controleaza glandele producatoare de lapte. O femeie
poate suferi un conflict de tipul mama-copil, intrucat isi
face foarte multe griji, atunci cand copilul ei este ranit sau
se imbolnaveste grav, foarte brusc. Pe durata fazei de
stres, cat conflictul este activ, celulele glandei mamare
continua sa se multiplice, formand o tumora.
Scopul biologic al proliferarii celulare este acela de a mari
capacitatea de lactatie pentru copilul suferind, grabind
astfel procesul de vindecare al acestuia. Fiecare femeie
si fiecare femela din lumea animala se naste cu acest
program de reactie biologica pentru crestere si dezvoltare.
Numeroasele studii ale Dr. Hamer arata ca femeile, chiar
si atunci cand nu alapteaza, dezvolta tumori ale glandelor
mamare, din cauza grjilor obsesive pentru binele celor
dragi (a copilului care are probleme, a unui parinte bolnav,
sau de grija unui prieten cu probleme).
Ceea ce a fost spus despre cancerul de plaman sau de
san este valabil pentru orice alt tip de cancer ce isi are
originea in „vechiul creier”. Fiecare tip de cancer este de-
clansat de un conflict soc specific, care activeaza un
„program biologic precis” (A Cincea Lege Biologica), ce
permite organismului sa depaseasca obisnuintele functionarii
zilnice si sa se confrunte fizic cu situatia urgenta. Pentru
fiecare tip de conflict exista o zona cerebrala specifica,
de unde este coordonat acest program de urgenta.

    
   

        
        

        
        

       
      

        
    

      
      

 
      

        
         

       
       
     

        
       

         
      

         
        

          
        

           
       

      
        

         
      

        
        

       
          
         

      

    
     

         
         

        
         

       
           

       
       

      
      

       
       
        

     
        

      
      

      
     
        

       
      

         
         

       
        

         
         

         
       

         
        

  
         

        
          
 

         
        

          
         

        
         

           
       

        
        

      
             
       

       
         

        
        
         

            
           

      
     

      
       

        
        

     
      

       
    

   
     

       
        

        
        

      
           
      

        
        

       
       

       
      

       
      
         

        
        

      
      

     
         

            
           

         
         

     
        

    
        

 
          
          

         
        

          
       

         
       

       
        

        
       

     
       

       
        

         
         

      

  
        

      
          

         
    

         
         

   
         

           
       

 
       

        
       

   
        

          
        

 
      

       
         

       
         

          
        

          
       

         
   

       

     
      
         

      
          

        
        
        

        
  

       
        
       

       
          

        
       

          
      

          
        
        
          
       

         
      

         
       

    

           
        
         

        
      

        
       

         
    



24 mai, 2017 l l 25Romanian Journal • New York

SĂNĂTATE

   
    

     
   

   
  

    
   
   

     
    

     
  

  
  

    
   
   

   
         
        

 
            

       
       

          

         
         
             
          

           
          

       
         

           
        

              
        

        
        

      
        

         
        

              
        
           

          
           
       

    
     

          
       

       
        

         
          
         

   
        

       
        

         
     

          
       

         
       

           
       

       
      

 

         
        
        
         

          
         

       
  

    
    

        
      

        
        

         
     

        
      

     
         

      
   

          
       
      
           

          
       

    

    
          
       

      
      

      
        
         

      
     

        
          

      
     

         
         

        
           
       

          
        

         
     

         
         

      
           
            
       

           
      
     

         
         

         
          

       
    
       

        
      

         
       

       
       

        
        

       
      

       
        

 

      
       

        
      
      

     
       

 
       

      

  
       

          
       

       
        

      
     

     
        
        

     
    

      
        
        

        
       

       
       

           
  

  
       
        

       
      

       
        

          
        

       
      

         
      

       
         

       
        

        
       

         
      

          
           

         
        

       
     

         
        

       

Ce se întâmplă cu organele
controlate de noul creier

In vreme ce organele controlate de vechiul creier dezvolta
tumori pe durata fazei active a conflictului- soc, situatia
este opusa in cazul organelor controlate de noul creier.
Toate organele si tesuturile ce corespund si sunt coordonate
de noul creier (ovarele, testiculele, oasele, nodulii limfatici,
epiderma, mucoasa colului uterin, bronhiile, vasele coro-
nariene, canalele de alaptare etc.) isi au originea in
ectoderm sau mesoderm-ul noului creier.
In momentul producerii conflictului- soc, tesuturile organelor
corespondente acestei zone a creierului raspund prin
degenerare celulara.
Necrozarea ovarelor sau a testiculelor, osteoporoza, can-
cerul osos sau ulcerul stomacal, de exemplu, sunt situatii
care apar doar atunci cand persoana se afla intr-o stare
emotionala de stres relationata cu conflictele- soc core-
spondente. Asa cum este de asteptat, distrugerile tesuturilor
respective au o semnificatie biologica precisa.
Sa luam exemplul tesuturilor canalelor de lactatie. Ele se
dezvolta mult mai tarziu decat glanda mamara, acest
tesut fiind controlat de o zona mai tanara a creierului,
cortexul cerebral. Conflictul biologic ce corespunde tesutului
canalelor de lactatie este unul de tip conflict de separare,
rezultat al unei experiente de tipul copilul meu (sau
partenerul meu) mi-a fost luat de la san. O femela din
lumea animala sufera un astfel de conflict, atunci cand
puiul ei se pierde sau este omorat. Ca un reflex natural la
acest conflict-soc, tesutul canalelor de lactatie incepe sa
ulcereze. Scopul acestei reactii este marirea diametrului
canalelor de lactatie, astfel incat laptele nefolosit sa se
poata drena mai usor si sa nu se congestioneze in
interiorul sanului. Creierul fiecarei femei este programat
cu acest gen de reactie-raspuns biologic. Din moment ce
sanul femeii este asociat, biologic vorbind, cu grija si
hranirea, femeile sufera un conflict-soc cauzat de separarea
brusca de o persoana iubita. Pe durata fazei active a con-
flictului- soc nu exista practic nici un simptom, cu exceptia
unor ocazionale puseuri usoare in interiorul sanului.

Faza de îmbonăvire (de conflict)
şi Faza de vindecare (post conflict)

Dr. Hamer a descoperit de asemenea ca orice conflict si
orice boala are si o rezolvare, iar desfasurarea oricei boli
are loc in doua faze. (A Doua Lege Biologica).
In timpul primei faze, a conflictului activ (si anume atata
timp cat acesta exista) intregul organsim este orientat
catre a face fata conflictului. In timp ce, la nivel fizic, au
loc dereglari celulare specifice, psihicul si sistemul nervos
vegetativ autonom se confrunta de asemenea cu situatii
neasteptate.
Comutata intr-o faza de stres (sympathicotonia), mintea
devine total preocupata de continutul conflictului. Tulburari
ale somnului si lipsa apetitului sunt simptome specifice.
Biologic vorbind, acest lucru este vital, deoarece focalizarea
atentiei asupra conflictului si orele de activitate in plus
constituie conditiile propice pentru rezolvarea conflictului.
Faza activa a conflictului este denumita si „faza rece”.
Deoarece pe perioada stresului se produce constrictia
vaselor de sange, simptomele specifice ale activitatii
conflictuale sunt extremitatile reci (in special mainile),
tremurul si transpiratia rece. Intensitatea simptomelor
depinde, in mod natural, de intesitatea si impactul socului
conflictual. Daca o persoana ramane in aceasta stare
prea mult timp, urmarile pot fi fatale.
Dr. Hamer a demonstrat, fara nici o indoiala, ca organismul
nu poate muri niciodata de cancer, in sine. O persoana
poate muri ca rezultat al complicatiilor mecanice produse
de tumori, de exemplu blocarea unui organ vital precum
colonul sau bila, dar in nici un caz celulele canceroase,
in sine, nu pot provoca moartea. In German New Medicine
distinctia dintre cancerul malign sau benign nu are nici o
valoare. Termenul malign este o constructie artificiala (la
fel ca marcarii tumorali) care, pur si simplu, indica o
activitate de reproducere celulara ce a depasit o anumita
limita complet arbitrara.
Daca o persoana moare pe durata fazei initiale active a
conflictului, este de obicei din cauza pierderii de energie,
a slabirii exagerate, a lipsei de somn si a epuizarii mentale
si emotionale.

De cele mai multe ori este vorba de impactul emotional
devastator al unui diagnostic sau a unei prognoze negative,
de genul “Mai ai doar sase luni de trait!”, impact ce
arunca pacientii de cancer si pe cei apropiati lor intr-o
stare de disperare. Cu foarte mica speranta sau chiar
deloc, sunt privati de forta lor vitala, isi consuma inutil
energia si, in cele din urma, mor in urma unui proces ag-
onizant pentru pacientii de cancer pe care tratamentele
conventionale de cancer nu fac decat sa il accelereze.
Daca pacientul nu a facut nici un tratament conventional
de cancer (in special chimioterapie sau radioterapie),
GNM are o rata de succes de 95 pana la 98 %. Este o
ironie ca aceste statistici ale succeselor remarcabile ale
Dr. Hamer au fost date chiar de autoritati.
Cand Dr. Hamer a fost arestat, in 1997, pentru acordarea
de sfaturi medicale, fara a avea licenta medicala, pentru
trei persoane, politia a confiscat fisele pacientilor sai si
le-a analizat. Un procuror public a fost nevoit sa recunoasca
in timpul procesului, ca dupa 5 ani, 6000 din 6500 de pa -
cien ti cu cancer in faza terminala erau inca in viata. In
ca zul tratamentelor conventionale, cifra aceasta este
inversa. Conform declaratiilor epidemiologului si biosta-
tisticianului Dr. Ulrich Abel (Germania), succesul majoritatii
chimioterapiilor este jalnic… nu exista nici o dovada
stiintifica referitoare la abilitatea de a extinde in mod
apreciabil viata pacientilor care sufera de cele mai comune
forme de cancer organic…Chimioterapiile pentru cancerele
maligne prea avansate pentru operatie, care reprezinta
80% din totalul cancerelor, reprezinta un “pustiu stiintific”
(“scientific wasteland” – Lancet 1991).

Corpul se vindecă singur
Rezolvarea conflictului generat de semnalele initiale
reprezinta inceperea fazei a doua a programului biologic.
Emotiile si organismul nostru se comuta imediat in modul
de reparare, programul de vindecare fiind asistat in mod
direct de sistemul nervos vegetativ. Pe perioada fazei de
vindecare, apetitul revine, dar suntem foarte obositi
(putem chiar sa nu avem puterea de a ne ridica din pat).
Odihna si furnizarea tuturor nutrientilor necesari organismului
sunt esentiale pe perioada de vindecare. A doua faza
este denumita faza calda si, in aceasta perioada, vasele
de sange se maresc, incalzind extremitatile si pielea.
Odata cu rezolvarea conflictului se produce o schimbare
la nivelul organelor, proliferarea celulara (vechiul creier –
controlul cresterii tumorale) si distrugerea celulara (creierul
nou – controlul degradarii tesuturilor) se opresc imediat
si este declansat procesul de reparare specific.
O zona care s-a necrozat sau a prezentat ulceratii in
timpul fazei active a conflictului este acum regenerata si
refacuta cu celule noi. Acest proces este insotit, de
regula, de inflamatii potential dureroase cauzate de
edeme care protejeaza tesutul pe durata vindecarii.
Alte simptome tipice regenerarii sunt: hipersensibilitate,
man carimi, spasme (daca tesuturile musculare sunt im pli -
ca te) si inflamatii. Exemple de boli care apar doar in pro -
 ce sele de vindecare sunt: probleme de piele, he mo roizi,
laringita, brosita, artrita, ateroscleroza, disfunctii ale ri  ni -
chilor si vezicii urinare, anumite boli ale ficatului si infectii.
Bazandu-se pe observarea multiplicarii celulare (mitoza)
si pe distinctia standard dintre tumoare benigna si maligna,
medicina conventionala interpreteaza procesul natural
de producere celulara a tesutului care se vindeca drept
tumoare maligna.
In GNM distingem la fel doua tipuri de tumori. Dar tumorile
nu sunt impartite in bune sau rele, ci mai degraba sunt
clasificate dupa tipul de tesut si zona cerebrala din care
provin si de unde sunt controlate. Exista acele tumori
care se dezvolta, in mod exclusiv, in faza activa a conflic-
tului- soc (tumorile pulmonare, tumorile de colon, tumorile
la ficat, tumorile uterului, tumorile la prostata etc.) si cele
care apar in timpul procesului natural de vindecare.
In felul in care creierul vechi controleaza cancerul,
cresterea tumorala nu este nici accidentala si nici fara
sens, din moment ce proliferarea celulara se opreste, de
indata ce tesutul este reparat. Cancerul testicular, cancerul
ovarian, limfomul, limfomul non-Hodgkin, diferitele tipuri
de sarcom, carcinomul bronhial si laringial si cancerul
cervical, toate sunt de natura curativa si fenomene
exclusive ale fazei de vindecare. Cu conditia ca procesul
de vindecare sa nu fie intrerupt de medicamente sau de
o revenire a conflictului soc, aceste tumori dispar pana la
urma, pana la sfarsitul procesului de vindecare.

Principiile pentru VINDECARE
A. In primul rand: Pacientul devine ’stapanul absolut’ al

tratamentului. E 100% responsabil pentru conditia lui
si nu-si pune sperantele in numeni mai mult decat in el
insusi.

B. Apoi pacientul va lucra la intelegerea CAUZEI care a
provocat conflictul si implicit boala.

C. In final va colabora constructiv cu doctorul pentru a
crea un plan eficient de de rezolvare a conflictului atat
MENTAL cat si PRACTIC.

* Este absolut necesar ca pacientul la inteleaga cat mai
bine CE se intampla de fapt cu el, pentru a putea sa
aiba o atitudine constructiva si motivata in procesele
de autovindecare.

* Dr. Hamer pune accentul pe rezolvarea EMPIRICA
(practica) a orcarui conflict emotional, insa pot fi benefice
si psihoterapia, terapiile prin hipnoza si regresie sau
altele de acest fel.

* Frica de cancer/moarte poate genera alt conflict, pe
langa cel existent. E nevoie sa renunti total la astfel de
ganduri, pentru ca faza de vindecare sa se desfasoare
fara probleme.

* O persoana sanatoasa, bine hranita, odihnita,relaxata,cu
activitate fizica zilnica si care are convingeri pozitive,
va face mult mai usor fata orcarui conflict, si de
asemenea se va lovi de mult mai putine.

* Persoanlele cu situatie materiala buna au un risc mult
mai mic de a se imbolnavi spre deosebire de cei saraci
(care nu au bani pentru a rezolva anumite conflite)

* La femeile insarcinate orice forma de cancer sau de tip
cancer se va vindeca/elimina pe cale naturală, începând
cu a 3-a lună de sarcina, deoarece sarcina are prioritate
absoluta, spune dr. Hamer.

A primit ultimatum sa renunte la descoperirile sale
stiintifice
Rezultatul cercetarilordoctorului Ryke HAMER se constituie
intr-o diagrama stiintifica ce ilustreaza legatura biologica
dintre psihic si creier si corelatia cu organele si tesuturile
intregului organism uman (varianta engleza a “Diagramei
stiintifice a GNM” este in lucru). Dr. Hamer a denumit de-
scoperirile sale “Cele 5 Legi Biologice ale Noii Medicine”,
datorita faptului ca aceste legi biologice valabile in cazul
oricarui pacient, ofera o perspectiva cu totul noua asupra
intelegerii cauzei, a dezvoltarii si a procesului natural de
vindecare a bolii.
In 1981, Dr.. Hamer a prezentat rezultatele descoperirilor
sale la Facultatea de Medicina a Universitatii din Tübingen,
sub forma unei teze post-doctorat. Totusi, pana astazi,
Universitatea a refuzat sa testeze cercetarile Dr. Hamer,
in ciuda obligativitatii legale de a o face. Acesta este un
caz fara precedent in istoria universitara. In mod similar,
medicina oficiala a refuzat sa aprobe descoperirile sale,
in ciuda a 30 de verificari stiintifice diferite, facute atat de
medici independenti, cat si de asociatii profesionale.
La scurt timp dupa ce Dr. Hamer si-a prezentat teza, i-a
fost adresat un ultimatum de a renunta la descoperirile
sale stiintifice, sau i se va refuza reinnoirea contractului
sau la Clinica Universitara. In 1986, desi munca sa nu a
fost niciodata pusa la indoiala sau dezaprobata, doctorului
Hamer i-a fost ridicata licenta medicala pe motive ca a
refuzat sa se conformeze principiilor medicinei standard.
Cu toate acestea, era hotarat sa-si continue munca si, in
1987, a reusit sa-si extinda descoperirile practic catre
orice boala cunoscuta de medicina.

Dr. Hamer a fost persecutat si hartuit timp de 25 ani, in
special de catre autoritatile germane si de catre cele
fraceze. Din 1997, Dr. Hamer locuieste in exil in Spania,
unde isi continua cercetarile si continua sa se lupte
pentru recunoasterea oficiala a “New Medicine”. Insa,
din moment ce Facultatea de Medicina a Universitatii din
Tübingen isi mentine tactica de amanare, pacientilor din
intreaga lume le este refuzat dreptul de a beneficia de
descoperirile revolutionare ale Dr. Hamer.
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Nu da mărgăritare la porci !
articol de Claudia Bulacu

Tuturor ni s-a întâmplat să fim dezamăgiţi de o anumită si tua -
ţie,dar,mai ales, de anumiţi oameni. Poate am investit bani, ener -
gie, sentimente în speranţa că vom culege roadele pe mă sura
in vestiţiilor noastre. Am crezut într-un proiect sau într-un om, am
avut impresia că vom avea succes în acel proiect sau că persoa -
na respectivă va răspunde în acelaşi mod în care am acţionat noi.

Nu trebuie să avem aşteptări de la nimeni şi de la nimic
În momentul în care ne-am hotărât să acţionăm într-un anumit
fel într-o anumită situaţie sau când am investit mult într-o
persoană, automat, avem aşteptări. În mintea noastră a fost o
intenţie de a realiza ceva sau de a fi cu cineva. Nu întotdeauna
vo mavea aceleaşi rezultate pentru că nu întotdeauna calea
aleasă de noi (proiectul său persoana) este compatibilă cu noi.
De aici vin decepţiile, de fapt, ele vin dintr-o supraevaluare,în
general, a rezultatelor pe care credem că le vom obţine. Pentru
a fi cât se poate de clari, vom lua un exemplu la îndemâna tu-
turor : ne îndrăgostim de cineva. Acea persoană,poate, la în-
ceput manifestă o anumită simpatie pentru noi, poate chiar ne
acordă atenţie, poate că face şi unele gesturi care ne conduc
spre ideea că ne place şi că ar fi dispusă să aibă o relaţie mai
apropiată cu noi. Automat, prin semnale energetice, aceste
informaţii ne sunt transmise şi ne trezim că persoana respectivă
ne cade cu tronc dintr-odată.
Acesta este un moment de maximă vulnerabilitate şi trebuie să
fim atenţi. Dacă,întâmplător, ne găsim după o dezamăgire dintr-
o relaţie anterioară, este foarte uşor să cădem în plasa unei in-
dragosteli fulgerătoare pentru că sufletul nostru tânjeşte după
afecţiune (pentru că menirea lui este de a iubi şi de a primi iubire)
şi caută să îi împlinească această menire. 

Dacă totul se derulează frumos, adică şi persoana în cauză
răspunde la fel, atunci ne putem declara norocoşi. Dacă,însă,
persoana a avut doar o străfulgerare de simpatie sau de
slăbiciune,dar noi continuăm să investim iubire, evident, nu vom
primi la fel. Aici intervine decepţia, suferinţa, închistarea şi toate
care derivă de aici.
Cel mai bun lucru pe care îl putem face în această situaţie este
să apelăm la ajutor divin să ne îndrume pentru ca sufletul nostru
să nu mai fie rănit. Preventiv,însă, este bine să nu avem aş tep tă -
ri, să nu ne lăsăm pradă unei slăbiciuni de moment, să ana li zăm
bine de tot înainte dacă trebuie sau nu să intrăm într-o relaţie.
Nu da mărgăritare la porci !
De obicei,noi spunem că nu este nimic greşit în a iubi pe cineva.
Da,nu este nimic greşit în a iubi pentru că aceasta este legea
supremă a Universului şi tot ce contravine ei are urmări nefaste,
dar pentru că totul este energie, care are o anumită vibraţie, tre-
buie să fim economi cu energia noastră, să fim prudenţi spre
ce vibraţie o « aruncăm ». Oamenii nu sunt la fel, nu gândesc
la fel, nu iubesc la fel.
Ei se găsesc pe diverse trepte de evoluţie şi,ca atare, ceea ce
simt corespunde întotdeauna cu nivelul lor vibrational. Dacă se
găsesc pe trepte înalte, adică dacă ei sunt capabili să iubească
fără condiţii, să dorească binele tuturor fiinţelor,nu doar al lor
înşişi, atunci iubirea faţă de un astfel de om ne înalţă.
Dacă,invers, persoana este egoistă, cu gânduri negative,im-
pure, ceea ce simte este « murdărit » de acestea şi sentimentele
noastre nu pot fi apreciate, iar vibraţia noastră va scădea.
Aceasta este una din semnificaţiile afirmaţiei divine făcute de
Mântuitorul nostru Iisus Hristos,aceea de a « nu da mărgăritare
la porci », porcul fiind considerat simbolul unei fiinţe de joasă
vibraţie, menită doar să se hrănească, fără perspectiva unei
eventuale evoluţii în plan spiritual.
Prin urmare, prudenţa şi lipsa aşteptărilor în tot ce intenţionam
să facem ne pot scuti de neplăceri, de multe deceptii şi
suferinţe,însă,în acelaşi timp, respectând legea iubirii,vom re-
specta Universul,iar el ne va răspunde negreşit, la acelaşi nivel.

Zâmbetul este o formă de
recunoştinţă faţă de Dumnezeu

Omul este într-o permanentă căutare. Întotdeauna există ceva
ce nu are,ce îl face nemulţumit. Fie că este vorba despre alţii,fie
că este vorba despre noi înşine, în permanenţă parcă avem
ceva de reproşat.
Deşi nu cred în Dumnezeu, se pare că ateii reproşează mai mult
existenţei decât adevăraţii credincioşi. Ei nu pot atribui,deci, o
vină lui Dumnezeu,pe care nu Îl recunosc,dar reproşează vieţii
şi viaţa este chiar Dumnezeu.

Dacă întrebăm pe cineva la întâmplare pe stradă sau într-un
magazin, dacă este fericit,aproape în toate cazurile răspunsul
este acelaşi,adică NU. De ce nu sunt oamenii fericiţi ? Pentru
că unora le lipseşte o casă, alţii nu sunt sănătoşi, alţii nu au
copii şi îşi doresc, alţii au casă, maşină, copii,sunt sănătoşi, dar
nu mai sunt tineri.

Un om care afirmă în permanenţă că nu este
fericit nu are prea mari şanse să devină.

Dacă ar afirma non stop că este fericit
nu i se transformă viaţa,pentru că
între realitate şi afirmaţie este o
mare diferenţă.
Cum ar trebui să înţelegem noi viaţa
pentru a gusta fericirea ?

Mai întâi, ar trebui să ne facem o
scurtă evaluare a situaţiei noastre

prezente, adică să facem un scurt inventar
al «lucrurilor» pe care le avem acum : avem un adăpost? Da.
Avem un salariu ? Da. Avem ce mâncă şi strictul necesar,în gen-
eral ? Da. Suntem sănătoşi ? Da. Am trecut de nevoile
primare,să zicem. Avem persoane dragi lângă noi ? Da. Dacă
nu avem, să începem să iubim oamenii şi ei vor veni lângă noi.
Iubirea este irezistibilă.
Încet-încet vom adăuga listei noastre dorinţe,lucruri de care cre-
dem noi că avem nevoie şi pe care încercăm să le îndeplinim
cu efort şi iubire. Întrebarea care se pune imediat este : avem
nevoie de toate acele lucruri scrise pe listă ? Există ceva fără
de care putem trăi liniştiţi ? Chiar toate sunt indispensabile ?
După ce am făcut inventarul începem să mulţumim lui Dum-
nezeu pentru tot, chiar pentru TOT : începând de la părinţii noştri
până la patul în care dormim. Abia după ce am mulţumit, putem
începe să cerem altceva…
Dorinţele noastre se pot îndeplini în măsura în care credem în
ele,în măsura în care ele nu sunt mai importante decât însăşi
Fiinţa noastră divină. Putem avea totul, absolut totul dacă cerem
cu credinţă şi dacă facem paşi spre împlinirea dorinţei respec-
tive.
De exemplu, vrem să vorbim fluent o limbă străină, dar nu este
suficient să vrem şi cerem lui Dumnezeu atâta timp cât nici nu
ne trece prin cap să deschidem măcar o carte în acest sens.
Deci, şi noi trebuie să depunem efort.
Şi mai este un mic secret: noi ştim că dragostea lui Dumnezeu
pentru noi este infinită şi El ne va ajuta în toate.Nu merită măcar
să zâmbim, să-I arătăm încrederea noastră ? Să încercăm,
aşadar, să zâmbim sincer, din adâncul fiinţei noastre, în fiecare
moment al zilei.
Este una din formele prin care ne arătăm frumuseţea interioară
şi totodată,este şi un semn de mulţumire faţă de Cel care ne
ajută în împlinirea vieţii noastre pe pemant…
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Anca Lungu, acasă la 
Andrea Bocelli

„Mă așez cu grijă, îmi astâmpăr cu degetele șuvițele rebele,
trag aer în piept și fixez cu privirea fotoliul alb. În doar câteva
minute vom fi față în față. Îi voi vedea chipul de aproape, iar el
îmi va auzi vocea. Mă uit cu blândețe spre fotoliul gol și încep:
"I would like to start this interview with a little story..." Reiau. Cu
o voce mai caldă. Recitesc întrebările născute după ore întregi
de documentare și mă agăț de calmul meu aparent ca de-o
ultimă speranță. Se aud pași pe coridor. Tresar și-l aștept
cuminte lângă ușă. E cald și zâmbitor și mult mai înalt decât mi-
l imaginam. În dreapta lui e Veronica. Ne strângem mâinile și
ne așezăm față în față. Eu îi văd chipul, el îmi aude vocea."
Așa își începe Anca Lungu povestea despre întâlnirea cu
Andrea Bocelli, întâlnire ce va fi prezentată în cadrul Observatorului
în trei părți, luni, 8 mai, marți, 9 mai, și miercuri, 10 mai. Trei
serii de reportaje care vor prezenta viața artistului, povestea de
dragoste cu Veronica Berti, dar și marile lui pasiuni – caii,
vinurile și muzica, îi vor purta pe telespectatorii Antena 1 în
superba Italie, dar și acasă la maestrul Bocelli.
„A fost cu siguranță unul dintre cele mai importante și emoționante
interviuri din cariera mea", spune prezentatoarea Observator.
„Andrea e genul de interlocutor cu care poți comunica dincolo
de cuvinte și faptul că am reușit să stabilesc cu el o conexiune
încă de la începutul interviului l-a facut să-și deschidă sufletul și
să-mi vorbească despre cele mai intime detalii din viața lui,
inclusiv despre curajul mamei sale care a decis să-l aducă pe
lume atunci când medicii au sfătuit-o să facă avort."
Anca Lungu a avut ocazia să intre în casa artistului și să afle
chiar de la el detalii despre viața sa, despre marile lui încercări,
despre pasiunile pe care și le cultivă cu multă dăruire, despre
iubire și femeia care îi este alături. Echipa Observator l-a vizitat
în minunata Toscana: „Ne-a cântat "Ave Maria" la pianul de
lângă fereastră și ne-am plimbat împreună prin curte. Mi-a
povestit despre vinuri și cai, despre muzică și iubire. Mi-a spus
care a fost cel mai dificil moment din cariera lui dar și care e
vinul preferat. Mi-a povestit cum familia lui produce vinuri de
câteva generații încoace, dar și cum a cerut-o pe Veronica de
soție. Cum a îndrăgit-o din prima clipă, pe când ea avea doar
18 ani", mai povestește Anca Lungu. Apoi, Amos, fiul cel mare
al artistului, a fost ghid pentru echipa Observator în Lajatico, lo-
calitatea în care Andrea Bocelli s-a născut. „Vă invit să călătorim
împreună în Toscana, în trei episoade emoționante pe care le
vom difuza luni, marți și miercuri seară, pe 8, 9 și 10 mai, la Ob-
servator", încheie Anca Lungu.

Tuncay Ozturk o face praf
pe Andreea Marin

Tuncay Ozturk a decis să nu mai tacă. El își apără imaginea sa,
dar și pe a angajatei sale, după șapte luni în care a fost jignit.
Iată ce scrie Tuncay Ozturk: 
„Bună ziua, dragi prieteni
Sunt oameni care nu vor să vorbească despre viața lor personală
și oameni care spun că nu vor să vorbească despre viața lor
privată, dar o fac ori de câte ori li se dă ocazia”. 

Ca să fiu sincer, m-a plictisit același subiect din nou și din nou,
dar observ că anumite persoane nu au obosit să scrie incontinuu
aceleași lucruri. Am preferat totdeauna să păstrez tăcerea, dar
din păcate, responsabilitățile care țin de mine, precum angajații
mei, victimele colaterale, familiile și relațiile acestora, m-au
împins să neg din nou zvonurile. Nu am nicio relație în momentul
de față.
Luând în considerare faptul că 90% din minciuni provin mereu
de la aceeași sursă media, acest lucru creează situația și mai
murdară. De asemenea, nu mă face decât să îmi fie milă de an-
umite persoane care sunt frustrate și neajutorate.
De 7 luni și-au folosit toată puterea pe care au avut-o; fiecare
scenarii ieftine împotriva mea, cu prieteni și mai ieftin plătiți ”să
latre” pe fiecare post de televiziune, achitând fete pentru scene
de teatru în toiul nopții, în fața clinicii cu rolul de a-mi înscena
un joc banal sau căutând poze vechi în arhiva mea și folosindu-
le fotografii de actualitate, conectate cu anumite articole ca
motiv de separare.
Au fost multe acuzații la adresa mea, dar nu am încercat
niciodată să intru în aceste discuții timp de 7 luni, chiar dacă
era dreptul meu să le răspund tuturor. Sper ca oamenii să îmi
respecte decizia de a fi tăcut și a nu mai folosi acest subiect
chiar și după șapte luni pe micile ecrane. Acum, fără niciun sen-
timent de rușine din cauza minciunilor spuse, ei continuă să-mi
acuze infidelitatea din timpul căsătoriei fără nicio probă, ci doar
cuvintele lor nerușinate.
Oamenii din spatele acestor știri știu cu adevărat ce înseamnă
să înșeli în alte țări, chiar în preajma copilului tău. Este
melodramatic și chiar dezgustător cum aceste persoane vorbesc
acum despre principiile unei familii doar pentru a-și crea o
imagine, ajutate de rolul de mamă pentru a se victimiza deoarece
prinde la public. Nu am dezbătut prea mult aceste acuzații, ci
doar am adăugat câteva cuvinte importante la momentul potrivit
pentru a pune punct într-un mod elegant. O să încerc să mă
comport la fel pentru a nu distruge imaginea falsă a unor
oameni care a fost creată timp de mulți ani.
P.S Este același teatru în stil tragicomic pe care l-ați mai urmărit
la TV în urmă cu câțiva ani”, este declarația făcută de Tuncay
Ozturk pe pagina sa de Facebook.

Cântărețul Mike Diamondz
a fost umilit în avion, 

fiind luat drept un terorist
În timpul zborului, el a fost
acuzat de un pasager că va
detona o bombă.
"Am fost în weekend la Mar-
seille să prezint o gală de
lupte. La întoarcere, avionul
a avut escală la Istanbul, de
unde am luat Turkish Airlines.
În timp ce aşteptam avionul
am văzut un grup de oameni
ce păreau credincioşi. Erau
cu un preot, care le vorbea.
Eu fiind atras de religie, am
mers lângă ei să ascult ce le

spune preotul. În avion am avut loc chiar lângă un cuplu din
grupul respectiv. Eu am început să citesc Biblia pe telefon, iar
bărbatul de lângă mine s-a uitat în telefonul meu şi l-am văzut
cum îl iau deodată transpiraţiile. S-a dus la baie, apoi a chemat-
o şi pe soţia lui. M-am gândit că i s-a făcut rău.
A venit stewardesa şi m-a rugat să mă mut pe bancheta unde
sunt uşile de exit fiindcă omului de lângă mine îi este rău şi vrea
să se întindă. De aici a început circul! Stewardesa mi-a spus să
îi dau telefonul pentru că omul de lângă mine spune că el ştie
sigur că eu voi detona o bombă! Mi-a zis totodată că echipajul
şi comandantul trebuie să verifice bagajul şi tot ce am. Am fost
efectiv şocat! I-am spus că nu se pune problema de aşa ceva şi
să nu fiu pus în această situaţie fiindcă este umilitor.
Stewardesa a început să ţipe la mine, a creat o adevărată
isterie în avion. Oamenii erau socaţi, dar şi amuzaţi de întâmplarea
respectivă. Cel care m-a acuzat că voi detona o bombă ţipa de
la locul lui şi ameninţa. Îl ţineau doi oameni. Când am ajuns la
Bucureşti mi-am luat bagajul şi telefonul şi am coborât din
avion. Am mers la isteric să îi arăt că nu am nicio bombă în
rucsac, acesta şi-a cerut scuze. Pe aeroport aştepta un grup de
poliţişti. M-am gândit că sunt veniţi pentru mine. M-am oprit şi
am întrebat stewardesa ce se întâmplă şi am aflat că poliţia
venise pentru isteric.
I-am spus stewardesei că vreau să fac reclamaţie pentru că nu
e normal ca un pasager să trăiască ce am trăit eu doar fiindcă
cineva a aberat", a povestit Mike Diamondz.

O-Zone s-au reunit după 12 ani

Cei trei băieți care au format trupa O-Zone, Dan Bălan, Radu
Sîrbu și Arsenie Todiraș, s-au reunit pentru un concert extraordinar
în Piața Universității din București, marți, 9 mai, organizat cu
ocazia Zilei Europei de către Primăria Capitalei.
Momentul O-Zone a fost cel mai așteptat al serii, iar bucureștenii
au îndurat și ploaia doar pentru a-i asculta pe băieții care au
luat cu asalt topurile din Europa la începuturile anilor 2000 cu
piese precum "Dragostea din tei" sau "Mă înec în ochii tăi",
care le-a adus nu numai faima internațională, ci și o mulțime de
bani în conturi. La scurt timp după ce au gustat din cupa
succesului, Dan, Radu și Arsenie au hotărât să se despartă.
Când fanii lor se așteptau mai puțin, după 12 ani de la separare,
cei trei s-au reunit și le-au amintit tuturor melodiile care au făcut
furori acum mai bine de un deceniu. Publicul din Capitală a
cântat și dansat cu ei, iar O-Zone a primit șansa unui nou
început. Băieții au făcut un efort demn de laudă, întrucât în
aceeași zi, în jurul orei 15, ei se aflau pe o scenă din Chișinău.
Imediat după terminarea acestui prim spectacol, cei trei s-au
urcat în avion și au zburat pre capitala noastră.

La 71 de ani, Cher a cântat
aproape goală!

Diva pare să fi descoperit izvorul
tinereții veșnice. Arată de milioane
și nu-i pasă de vârstă! Cher (71
de ani) a încins atmosfera,
duminică seară (21 mai), la Bill-
board Music Awards, care a avut
loc în Las Vegas. Diva a purtat
două costumații ce nu au acoperit
mare lucru. Piesa de rezistență
a fost un outfit format din
lănțișoare cu diamante, care i-
au lăsat la vedere trupul. Timpul
a fost blând cu Cher, dar cu
siguranță și medicul estetician
își merită laudele pentru izvorul
tinereții pe care pare să-l fi de-
scoperit legendara cântăreață.
Cher a fost dintotdeauna o non -
con formistă, iar vârsta nu a schim-
bat-o deloc. Îi place să-și expună

trupul, iar ținutele extravagante fac parte din imaginea ei de mai
bine de cinci decenii. Fani de toate generațiile îi știu muzica și o
adoră pentru stilul ei care pare să nu se demodeze niciodată.
Duminică (71 de ani), artista a făcut furori pe scena de la
Billboard Music Awards. Toți ochii au fost ațintiți către corpul ei
tonifiat, care se vedea fără probleme print ținuta strălucitoare.
Pe scenă, Cher a interpretat două melodii, a întreținut atmosfera
vorbind cu publicul și a ținut să-i mulțumească mamei ei pentru
succesul de care se bucură de zeci de ani. 
„Vreau să-i mulțumesc mamei mele pentru că mi-a spus că nu
voi fi cea mai inteligentă, cea mai frumoasă sau cea mai
talentată, dar mi-a zis că voi fi specială”, a spus artista.

“SFÂNTUL” ROGER MOORE  A MURIT
Actorul Roger Moore, pe care
cei mai multi si-l amintesc
din seria "James Bond" si
serialul "Sfantul", a murit la
varsta de 89 de ani.
Anuntul trist a fost confirmat
de familia actorului, in-
formeaza The Independent
si BBC. Comunicatul remis
de familia sa arata ca actorul
a murit in Elvetia, dupa ce, o
vreme, s-a luptat cu can-
cerul.



BANCURI

• Pentru realist nu este important daca paharul este
gol sau plin, important este cat a mai ramas in sti-
cla.

• Urare strămoşească: "Sa ai parte de noroc ex-
agerat, succese nemeritate şi bani nemunciţi!"

• Cum zic moldovenii la berea neagră?
Blackberry.

• - Şi zici că ai prins un crap de peste 11 kilograme,
fără exagerare?
- Fără.
- Şi cu exagerare?
- Nu ştiu, că nu l-am cântărit..

• Femeia are două scopuri în viaţă:
să se căsătorească şi să arate necăsătorită.

• - Iubito, plec la sală. Ai vrea să mergi cu mine?
- Îţi par grasă?
- Dacă nu vrei să mergi, nu mergi!
- Acum sunt şi leneşă?
- Calmează-te, dragă! Nu am insinuat nimic!
- Acum sunt şi isterică, nu?
- Nu am spus asta!
- Aha, deci sunt şi mincinoasă...
- Ok. Nu mergi!
- Stai puţin! Dar de ce vrei să te duci singur?

• Un domn adevarat trebuie sa stie ce-i place unei
doamne, pentru a nu merge cu ea acolo unde se
vand aceste lucruri!

• Definitie "Împerechere": moment de extaz în care
un barbat reuseste sa gaseasca în dulap doua
sosete de aceeasi culoare.

• Cât ar fi de perfecte, computerele nu vor putea
niciodată înlocui prostia umană.

• O femeie se duce la Confucius :
- Mărite Înţelept, am şi eu o întrebare. De ce o fe-
meie care face dragoste cu 10 bărbaţi este
considerată o desfrânată, în timp ce un bărbat care
se bucură de 10 femei este considerat un adevărat
bărbat?
Înţeleptul Confucius îi răspunde:
- Vezi tu, copila mea. Un lacăt care este deschis de
10 chei, nu e un lacăt bun, în timp ce o cheie care
deschide 10 lacăte, ce mai cheie este ...

• Bărbaţii şi femeile sunt absolut de acord într-o
privinţă: 
n-au încredere în femei.

• Blocurile din Europa sunt prevazute cu sisteme
de monitorizare, camere video, interfon, etc.
Blocurile din Romania sunt prevazute cu cate o
baba.

• Soțul ideal și soția ideală.
- Dragul meu, du-te să bei berea aia, că te așteaptă
prietenii!
- Stai puțin, iubito, mai am de spălat vasele!

• Italienii au cele mai frumoase femei. Majoritatea
românce. Restul sunt poloneze. 

• Matrimoniale:  Daca nu esti prea tanar dar esti
foarte bogat, o superba vaduva de 20 ani va deveni
cu placere si vaduva ta!

• O doamnă cam plinuţă merge pe stradă... De ea
se apropie un cerşetor: 
- Doamnă, de cinci zile nu am mâncat nimic. 
- Ehee, de-aş avea şi eu atâta voinţă...

• I:  Cum se defineşte un evreu degenerat ? 
R: Unul căruia îi plac mai mult femeile... decât
banii... 

• Omul nostru visează numărul 7. Se trezeşte
buimac, se uită la ceas şi era 07:07; se uită în cal-
endar şi vede că este 7 iulie. 
Dându-şi seama că este un semn, se urcă în auto-
buzul 7, ajunge la hipodrom şi pariază 7.000 de lei
pe calul cu numărul 7 din cursa a 7-a. Calul iese al
7-lea…

• Anul 2025: guvernul italian face o ancheta cetate-
nilor:
- Imigrantii din Romania reprezinta o problema?
35% au raspuns: Si, un grande problema!
65% au raspuns: Absoluto nicio problemo, manca-
ti-as!

• Lenea e mama tuturor obiceiurilor proaste.
Dar la urma urmei este mamă şi trebuie să o
respectăm.

• Ştiţi de ce cocoşii cântă aşa devreme dimineaţa?
Ca să se facă şi ei auziţi. Mai târziu nu pot, se
trezesc găinile.

• Când o femeie întreabă: CE?!
De fapt a auzit ce i-ai spus, dar îţi dă o şansă să
schimbi ce ai zis.

• Bula, “Marele Erou National”, s-a apucat sa
studieze filosofia. 
Dintre toate operele studiate, cel mai mult i-au pla-
cut Legile lui Murphy. A scris si el cateva legi, pe
care le-a publicat sub pseudonimul Bulphy, fiind
constient de faptul ca numele de “Bula” nu poate fi
luat in serios.  Iata mai jos, primele Legi ale lui Bul-
phy.

- LEGEA SPAŢIULUI
a) Este loc sub soare pentru toată lumea.
b) Inutil, pentru că toată lumea vrea la umbră.

- LEGEA REVOLUTIEI nr. 1:  "Orice revoluţie este
începută de naivi, continuată de impostori şi
exploatată de escroci."

- LEGEA REVOLUTIEI nr. 12/1989
Toată lumea a tras:  armata - în unii, securitatea
- în alţii, 
justiţia - de timp, nomenclatura - foloase,
poporul - nădejde.

- LEGEA PRIVATIZĂRII:  Dacă din ceva scoţi o parte,
poti fi prins. Mai bine iei cu totul.

- LEGEA 1-a A STATICII:  Tot ce e de stat - stă.
- LEGEA 1-a A DINAMICII FLUIDELOR:  Dacă nu

curge, pică. Cand curge, nu pică.
- LEGEA PARTIDELOR:  Unde nu e cap, sunt mai

multe aripi.
- LEGEA 1-a A GEOMETRIEI:  Un cap rotund ridicat

la putere, devine pătrat.
- LEGEA a 2-a A GEOMETRIEI:  O dreaptă nu poate

să fie paralelă cu o stângă.
- LEGEA CASELOR NAŢIONALIZATE (modificată si

republicată): Cui o are, nu i se va mai lua. Cui i s-a
luat, nu i se va mai da.
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Ce ar fi lumea noastră de astăzi dacă cele zece adevăruri spirituale din acest
articol ar fi fost predate în școlile noastre, precum și în mass-media noastră

oficială? Cum am putea schimba sistemul, introducând aceste subiecte pentru
generațiile viitoare? Cum ar fi lumea dacă aceste adevăruri spirituale ar fi
recunoscute în mod oficial?

1. Noi, oamenii, suntem ființe spirituale aflate
într-o călătorie. Înainte de a ne naște în acest
corp fizic, ne-am planificat un moment în timp în
care vom începe să ne trezim și vom ști să
răspundem la întrebarile: “Cine suntem și ce
căutam aici?” Pântecele mamei noastre a fost
pentru noi ca un tunel de uitare și am știut dinainte
care este cel mai mare risc: acela de a nu ne mai
aminti niciodată în această viață. Noi nu am fost
niciodată deconectați de la sursa noastră de lumină;
provocarea noastră este aceea de a ajuta să
crească pilonul nostru interior de lumină, în amintirea
a ceea ce suntem cu adevărat.

2. Sufletele noastre nu mor niciodată; nu vom
schimba decât vehiculul. Atunci când este timpul
să deconectăm cordonul vieții de la corpul nostru
fizic, sufletul nostru se ridică în afara corpului
nostru fizic. Luăm cu noi experiența vieții noastre,
dar concentrarea noastră se schimbă la un nivel
ușor diferit de vibrații. Noi nu vom mai avea aceeași
formă fizică într-o viața viitoare, și asta pentru că
sufletul nostru nu are formă. Fiecare viață ne
aduce mai multă experiență și înțelepciune.

3. Totul este energie ce vibrează la o anumită frecvență. Toate lucrurile vii de
pe pământ au conștiință, chiar și pietrele și copacii. Fiecare lucru este conectat
la “arborele vieții” sau la o sursă de energie infinită. Ne putem conecta la
conștiința copacilor și pietrelor și putem chiar iniția conversații cu ei pe
frecvențele lor particulare de vibrație. Corpurile noastre sunt 90% apă și pot fi
programate și modelate câtre o anumită frecvență de vibrație prin gânduri,
sunet, culoare și dragoste. În momentul în care am înțeles vibrațiile, atunci
putem vindeca orice boală sau indispoziție din organism prin schimbarea
vibrației.

4. Gandurile noastre creează realitatea noastră. Toate gândurile sunt energie
care se manifestă în ceea ce vedem ca realitate. Întotdeauna, a fi conștienți de
gândurile noastre este unul dintre primii pași în luarea responsabilității în ceea
ce privește co-crearea propriei realități. Este un concept simplu, dar necesită
conștientizare și muncă. În cazul în care fiecare persoană de pe Pământ și-ar
îndrepta gândurile sale către pace și dragoste, atunci în lume nu ar mai exista
nici război și nici tiranie. Concentrându-ne pe gânduri negative, vom crea o
frecvență de vibrație mai mică; dacă ne vom concentra pe gânduri pozitive,
putem crește frecvența de vibrație. Realitatea noastră este o manifestare a
ceea ce creăm prin modelele noastre de gândire.

5. Noi ne aflăm aici pentru că am fost așteptați aici. Există mai multe rase și
dimensiuni de ființe pe această planetă: îngeri, heruvimi, arhangheli, sirieni etc.
Noi ne-am oferit voluntari pentru a fi aici, în acest moment, răspunzând astfel
apelului planetei Pământ care a strigat după ajutor. Am venit aici din alte
galaxii, universuri și cosmosuri. Mulți au venit aici de fiecare dată când a existat
o șansă pentru a obține o “vârstă de aur”, după “cadere”.

6. Cei mai mulți dintre noi ne-am mai întrupat
aici înainte, de mai multe ori, cu scopul de a ne
pregăti pentru viața aceasta. Există suflete care
sunt aici pentru a fi conducători sau îndrumători de
cale spirituală, dar există și suflete care au dorit să
fie aici doar pentru a asista la creșterea vibrației
rasei umane. Mulți dintre noi avem mai multe “clase”
de absolvit, pentru a deveni proprii maeștri în procesul
reîncarnării.

7. Nu suntem niciodată singuri. Nu am putea
exista aici fără ajutorul ghizilor noștri spirituali, ființe
vibraționale înalte de lumină care au făcut pacturi cu
noi în a ne a ajuta în calea spre ascensiune. Acești
ghizi spirituali există într-un alt nivel vibrațional sau
dimensional decât al nostru, și, prin urmare, cei mai
mulți dintre noi nu îi putem vedea. Ei sunt mereu cu
noi și ne așteaptă cu răbdare ca noi să le cerem aju-
torul. Ei ne respectă liberul arbitru și nu pot interveni
dacă noi nu le cerem acest lucru. Cele mai multe
îndrumări vin din interior, ca o intuiție, printr-un
proces de telepatie; mesajele pot veni, de asemenea,

și de la alți oameni, care sunt un fel de “intermediari” ai ghizilor noștri spirituali.
8. Timpul este o iluzie. Avem un trecut și am fost deja în viitor. Majoritatea

particulelor noastre de energie (sufletele noastre) există într-un loc fără timp.
Timpul este creat în scopul de a experimenta și face parte dintr-un experiment
controlat. Meditația este cheia pentru a ne întoarce în locul fără timp, acolo
putând găsi toate răspunsurile.

9. Ascensiunea nu înseamnă a merge undeva. Ascensiunea este o stare de a
fi, o concentrare spre conștientizare și o conștiință într-o frecvență vibrațională
mai înaltă. Nu mergem nicăieri, ci pur și simplu redescoperim locul din care
credeam că suntem plecați. Noi suntem deja ceea ce ne dorim să fim; doar
trebuie să fim din nou conștienți.

10. Iubirea este totul. Găsirea și reconectarea la sentimentul de iubire este cel
mai important lucru pe care îl putem face noi, ca oameni. Iubirea necondiționată
este cheia pentru a ne întoarce la Sursă. Fără iubire, nimic nu e.

Dacă aceste 10 adevăruri ar fi cunoscute și puse în practică de toți, atunci
întreaga omenire s-ar putea schimba enorm. Invidia, războiul, dușmănia, ura,
egoismul… toate aceste lucruri ar putea dispărea într-o clipită, iar tot ce-ar
rămâne ar fi doar iubirea, pacea și liniștea spirituală. Nu-i așa că ar fi minunat?
De aceea, împărtășiți acest articol la cât mai mulți oameni… poate reușim să
declanșăm împreună o anumită schimbare pozitivă în rândul oamenilor!

Zece adevăruri spirituale care nu sunt învățate în școli… 
Dacă toți le-am cunoaște, am putea schimba lumea radical!
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Spioane autohtone...
Superbe, intrigante, destepte, cinice, curajoase, maestre in arta
amorului si dependente de adrenalina puterii. Asa sunt descrise
spioanele de toti istoricii lumii.
Sunt unele din cele mai fascinante femei din istorie si legendele
despre povestile lor pline de suspans au devenit scenarii de
film, subiecte de bestseller-uri sau modele de viata pe care
incearca sa le imite mondene, politiciene, actrite, femei de
afaceri si alte doamne in cautare de succes.
Unul dintre cei mai importanti agenti FBI, I.C. Smith, declara
acum cativa ani ca "istoria este clara in acesta privinta: sexul si
spionajul au fost mana in mana inca de la inceputuri".
Istoria României e plina de personaje intrigante, controversate
si povesti despre informatii divulgate in alcovuri.

Elena Constantinescu (cunoscuta ca Helen O’Brien) –
trup de balerina, minte de inginer, Clubul Evei, servicii ale
placerii, KGB si MI5

Elena Constantinescu e una
din cele mai cunoscute
spioance britanice din secolul
trecut. A fost implicata in
multe scandaluri sexuale si
intrigi care au dus la demisii
de ministri, secretari de stat
si chiar la cea a primului -
ministru al Marii Britanii,
Harold Macmillan.

Elena s-a nascut in Romania si era nepoata fostului ministru de
finante Mircea Cancicov, fiica unui mare proprietar de imobile
din Bucuresti si a unei ducese rusoaice de origine germana.
Toata adolescenta a fost fascinata de cluburile de noapte din
Bucuresti si de atunci visa sa aiba o astfel de afacere numai a
ei. 
A avut o tinerete foarte zbuciumata si plina de aventura. 
A invatat calarie de la prizonieri cazaci, a luat cursuri de pilotaj
in satul natal cu un avion condus de un locotenent neamt, a fost
urmarita de cavaleria rusa si s-a casatorit foarte devreme cu
Kenneth Archer, un ofiter aviator in Royal Air Force. 
La o luna dupa mariaj, Elena ramane vaduva, dupa ce sotul ei
este impuscat mortal. Tanara vaduva Archer nu este pe placul
autoritatilor comuniste, care o obliga sa paraseasca Romania
in 48 de ore, pentru ca avea legaturi prea stranse cu armata bri-
tanica.
Elena pleaca in tara sotului ei si aici trebuie sa se lupte cu
socrii, care o acuza ca ea ar fi fost la originea omorului lui Ken-
neth.
Elena, devenita Helen reuseste sa-si dovedeasca nevinovatia
si ca sa se intretina isi gaseste si un job de hostess intr-un club
de noapte. Proprietarul era Jimmy O’Brien, care se indragosteste
nebuneste de miniona blonda din Balcani, mare amatoare de
dans si de tigarete frantuzesti.
Helen O’Brien si sotul ei isi deschid 5 ani mai tarziu unul din
cele mai controversate cluburi din Londra, Eve’s, unde scandalurile
sexuale, intrigile de spionaj si povestile cu amoruri interzise se
vor tine lant.
Clubul Elenei Constantinescu – “department al Ministerului de
Externe si Parlamentului britanic”
Localul devine unul preferat al oficialitatilor, ministrilor, vedetelor
si al ofiterilor de contrainformatii britanici, pentru ca Helen a
stiut sa-si aleaga o trupa de balet din 35 de fete superbe, pe
care, se spune, le pregatea pentru dans, amor, discutii discrete
si “legaturi primejdioase” .
Se spune ca Sir Lawrence Dunne, pe atunci judecatorul- sef al
Londrei, vazand lista membrilor clubului, a exclamat: “«Eva»
pare sa fie un departament al Ministerului de Externe si al Par-
lamentului!.”
Acum cativa ani, cotidianul londonez Daily Mail a facut publica
o lista cu membrii de la Clubul Evei: 9 maharadjahi, 2 sultani,
12 ambasadori, 30 de atasati de ambasada, 70 de britanici cu
titluri nobiliare, multi parlamentari sau alti inalti demnitari.
Spioni celebri - clientii Elenei Constantinescu
Primul inalt demnitar englez care a devenit membru al clubului
a fost ministrul apararii, John Profumo (implicat mai tarziu intr-
un scandal sexual celebru in epoca, “afacerea Profumo”, cu o
protagonista- fosta angajata a clubului lui Helen si amanta si a
unui agent KGB).
Se spune ca Helen a jucat un rol important si intr-o actiune MI5
de indepartare de la putere a dictatorul ugandez Idi Amin Dada.
Ca sa afle informatii importante despre dictator, serviciul secret
englez a apelat la o metoda veche de cand lumea; i-au bagat
pe gat o frumoasa blonda platinata, iar Clubul Eva a fost ales
pentru intalnirea “intamplatoare” intre cei doi.
Printre clientii de la Eve’s au fost si tovarasi rusi. Unul dintre cei
mai importanti oaspeti ai lui Helen era un anume Rajkov, care
s-a dovedit a fi colonel KGB, fiind mai apoi arestat in Hong-
Kong pentru spionaj. 

Un alt client de la Eva a fost celebrul spion ceh Frolic, a carui
fuga in SUA a zguduit spionajul blocului comunist; el a dat catre
MI 5 o lista cu 102 nume ale unor agenti acoperiti KGB din
Marea Britanie.
Povestile de la Eve’s sunt toate spectaculoase, iar doamna
O’Brien, fosta Constantinescu a trait pana la 79 de ani ca sa le
povesteasca lumii. 
A revenit in Romania dupa 1989 cu o o asociatie de caritate si
ultimii ani din viata si i-a petrecut aproape de satul in care s-a
nascut.

Vera Atkins - "Cea mai importanta agenta secreta din cel
de-al doilea Razboi Mondial"

William Stevenson, unul din bi-
ografii Verei Maria Rosenberg
spunea despre ea ca era o femeie
care, desi avea o infatisare placuta,
"nu a fost niciodata iubita". Com-
portamentul sau era mai degraba
"rece si distant".
Debutul Verei ca spion economic
Vera s-a nascut la Bucuresti, intr-
o familie evreiasca. Numele Atkins
si l-a luat ani mai tarziu, dupa nu-
mele de fata al mamei sale, fiica

unor industriasi din Africa de Sud.
Biografii oficiali ai Verei spun ca primele relatii ale agentei cu
serviciile de spionaj britanice au inceput inainte de razboi, cand,
fiind functionara angajata a unei companii de petrol, le-a furnizat
ofiterilor MI5 informatii importante.
In 1933, familia Rosenberg emigreaza in Anglia, iar Vera
studiaza limbile moderne in Paris, la Sorbona. 
Dupa inceperea razboiului, se reintoarce in Anglia, iar in 1941
este angajata a sectiei franceze a SOE, devenind ofiter de in-
formatii. 
Vera este o vedeta a serviciilor secrete, un profesionist
extraordinar, fiind antrenorul a 470 de agenti secreti (dintre
care 39 erau femei) care urmau sa fie trimisi in Franta, in acea
epoca sub ocupatie nazista.
Dupa incheierea razboiului, din proprie initiativa, Vera a plecat
in Germania pentru a investiga motivele si imprejurarile disparitiei
a 118 agenti, dintre care 13 femei, cei mai multi ucisi in lagarele
de concentrare naziste. 
In 1987 Vera Atkins a primit titlul de Comandor al Legiunii de
Onoare si medalia "Crucea de razboi".
Vera a fost una din cele mai importante spioane din al doilea
razboi mondial si se pare ca figura sa a inspirat personajul Miss
Moneypenny din seria de romane "James Bond" ale lui Ian
Fleming.

Veturia Goga - marea iubire a lui Goga, “privighetoarea lui
Hitler” si “muza lui Antonescu”

Presa interbelica e plina de cari-
caturi, pamflete, stiri de scandal
cu Veturia. Si nici nu avea cum
sa fie altfel. Pentru ca in acele
vremuri, povestea de dragoste tu-
multoasa dintre Octavian Goga
(ministru in acea perioada si
casatorit cu Hortensia Cosma) si
“Julieta lui fanata” (maritata si ea
cu Lazar Triteanu) a fost stirea
de lume numarul 1. Iar de atunci,
intamplarile extraordinare si scan-
dalurile s-au tinut lant de viata

frumoasei si talentatei Veturia Goga.
Veturia Goga – actrita, poliglota, soprana si amanta de ministru
Veturia vine dintr-o veche familie romaneasca , a preotului
Zevedei Muresan si a avut o educatie aleasa, in particular sau
la pensionul sasesc din Sibiu. La 14 ani era fluenta in germana,
franceza, maghiara si se pregatea deja pentru o cariera in
domeniul artistic: muzica si actorie.
La 14 noiembrie 1909 regele Carol I ii acorda Medalia „Bene
Merenti”, pentru realizarile in cultura muzicala romaneasca, iar
in 1912, sustine mai multe concerte, acompaniata de George
Enescu sau Cella.
Povestea de dragoste dintre Veturia si Octavian Goga a fost
blamata de unii, admirata de altii si in epoca multa lume spunea
ca e una plina de curaj, impotriva curentului si foarte puternica.
In timpul primului razboi mondial relatia dintre ei a devenit mai
apropiata si, imediat dupa razboi, au hotarat sa-si uneasca
destinele, in ciuda faptului ca amandoi erau casatoriti. Nici
familiile, nici clevetirile societatii nu i-au interesat si au ramas
impreuna chiar si in moarte, fiind asezati pe rand in "mausoleul
iubirii" de la Ciucea, Goga in 1938, Veturia 41 de ani mai tarziu.
Controversele cele mai mari au inceput sa apara dupa moartea
lui Octavian Goga si speculatiile conform carora se spunea ca
Goga ar fi fost otravit cu bautura, la fostul hotel Continental, pe
atunci New York.

Mircea Goga, profesor la Sorbona si stranepotul din prima
casatorie a poetului, la aproape 30 de ani dupa moartea Veturiei
a publicat „Veturia Goga, Privighetoarea lui Hitler“, o biografie a
sotiei fostului prim-ministru al Romaniei. Cele 700 de pagini
despre viata matusii prin alianta a lui Mircea Goga au readus in
prim-plan carisma, ipotezele despre tradari si spionaj ale con-
troversatei cantarete de opera, Veturia Goga. 
„Am scris povestea vietii ei mai ales dintr-un profund sentiment
justitiar“, marturisea autorul. „Acela ca romanii trebuie sa
inceteze a mai taxa memoria lui Octavian Goga pentru faptele
savarsite de vaduva lui“.
Veturia – “turnatoarea lui Goga”?
Mircea Goga spune ca povestea de dragoste dintre Veturia si
Octavian, plina de speculatii, uneltiri si ipoteze despre tradari
de tara, s-a infiripat pe cand cei doi aveau in jur de 40 de ani.
Stranepotul scriitorului o descrie pe Veturia ca pe o femeie
cerebrala, care isi mai pierduse din nurii tineretii si e convins ca
ipoteza unei iubiri fulgeratoare puse doar pe seama acelei
"crize de patruzeci de ani" a lui Octavian Goga este prea la in-
demana.
Multi specialisti in muzica si publicisti pasionati de istorie au
considerat ca Veturia a fost mereu acuzata pe nedrept si ca
prin casatoria cu Octavian Goga ea si-a asumat un destin trist.
Dupa ce ar fi abandonat, ca soprana, o cariera artistica de
exceptie, prin casatoria cu Octavian Goga, aceasta ar fi acceptat
si exilul voluntar la Ciucea, pentru a administra domeniul si
castelul cumparate de prima sotie a poetului ardelean.
Stranepotul Mircea Goga, insa, nu este de acord. El spune ca
Veturia avea o personalitate “neguroasa” si ca tot comportamemtul
ei si renuntarile au fost de fapt, instrumente ale tradarii si intrig-
ilor.
„«Privighetoare a Romaniei» pe scena Bayreuth-ului wagnerian
de la inceputul secolului trecut, recrutata in 1914 ca agent
secret al Berlinului, Veturia Goga a urcat cu vremea toate
treptele ierarhiei de umbra a nazismului. Metamorfozata in
«Privighetoarea lui Carol II», Eminenta cenusie, egeria si Marea
Doamna a dictaturii antonesciene, l-a slujit pe Hitler, catre care
«si-a ciripit» propriul sot, pe Octavian Goga, dar si pe Carol II,
pe Maresal, ca, de altfel, pe toti cei din insusi staff-ul celui de-al
III-lea Reich si i-a condus la pierzanie“, scrie Mircea Goga. 
„Casatoria Veturiei cu Octavian Goga n-a fost pentru ea altceva
decat indeplinirea unei misiuni incredintate ei de catre Serviciile
Secrete germane, a caror agenta recrutata inca din 1914 a fost,
la Bayreuth“, comenteaza stranepotul.
Tot subiectul e inca neclar. Iar controveresele raman deschise.
Dar povestea Veturiei este fara pic de indoiala exceptionala.

Maria Tanase - mai buna decat Mata Hari
Despre Maria Tanase si re-
latiile ei cu servicile secrete
se speculeaza de multa
vreme. Nimeni nu se inc-
umeta inca sa dea un raspuns
clar. Dar povestile si legendele
despre Mata Hari a Romaniei
raman si merita spuse.
Istoricul Mihai Pelin, in lu-
crarea sa "Un veac de spi-
onaj, contraspionaj si politie
politica", povesteste ca la

sfarsitul anilor ’30 artista era foarte apropiata de Maurice Negre,
corespondentul de la Bucuresti al agentiei Havas si rezident al
serviciilor speciale franceze. Mai mult, in 1940, Maria face un
turneu la Ankara si Istanbul si in acea vreme toata lumea stia ca
cele doua orase erau locul de intalnire favorit al agentilor se-
creti.
Se spune ca tot in anii ’40, Maria Tanase a fost curtata de
serviciului secret al armatei germane Abwehr, care a incercat
sa o recruteze printr-unul din iubitii divei si ca aceasta a refuzat. 
Tot istorici sustin ca pana la urma Maria Tanase a ajutat
Serviciile Secrete Romane pe toata perioada celui de-al doilea
razboi mondial.
In 1941, diva a avut o relatie foarte apropiata cu Alfred de
Chastelain, ofiter in serviciile secrete britanice. In februarie
1941, Alfred paraseste Romania si preia la Istanbul conducerea
filialei SOE (structura a spionajului britanic) ce includea si Ro-
mania.
In Turcia, De Chastelain avea sa-i propuna Mariei sa nu se mai
intoarca in Romania, oferindu-i un post la radio Londra. Artista
insa refuza oferta si se intoarce in tara, unde e arestata. Este
acuzata ca ar fi conlucrat cu reteaua de spionaj britanic. Probele
sunt insuficiente, iar artista este eliberata.
A fost sau nu Maria Tanase agent- secret? 
Si-a folosit talentul si pofta de barbati si in slujba unor servicii
secrete? 
Dovezi certe nu exista, iar legendele despre un destin si un
talent exceptionale ca ale Mariei Tanase nu vor aduce prea
curand la lumina adevarul gol-golut.
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BERBEC • (Vest 21 Mar-20 Apr / Vedic 13 Apr-14 Mai)

Neintelegeri
Se anunta o saptamana agitata si stresanta inainte,
de vreme ce familia si prietenii se implica tot mai
mult in viata ta si au pretentia de a-ti influenta viitorul
dupa bunul plac. Nu vrei sa te lasi controlata, iar de
aici porneste o intreaga discutie. Neintelegerile nu
vor dura mult, insa vor fi suficient de intense incat sa
iti lase un gust amar. Incearca sa iti faci cunoscute
planurile si explici mai pe larg ceea ce iti doresti,
astfel incat sa nu mai lasi impresia ca ai nevoie de
sfaturi.
Bani Foarte bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Asa si asa

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

Revedere
Nu este o perioada tocmai fericita din punct de
vedere financiar, asa ca cel mai bine pentru tine ar fi
sa te abtii un timp de la a-ti mai face fiecare moft.
Pune accentul doar pe strictul necesar si straduieste-
te sa gasesti cele mai avantajoase preturi, astfel
incat sa simti ca ai facut si mici economii. Rude mai
indepartate iti vor face o vizita neastepta, insa mai
placuta decat ti-ai fi inchipuit. Vei avea parte de o
revedere plina de momente frumoase.
Bani Asa si asa
Sanatate Bine
Dragoste Foarte bine

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

Planuri
Planurile de afaceri la care ai muncit din greu in
ultimele cateva luni, vor incepe sa dea roade. In
aceasta saptamana poti primi o suma de bani, care
desi nu va fi foarte mare, va constitui un important
pas inainte si un indiciu pentru tine ca ceea ce faci
merita tot efortul si toate noptile nedormite. Pe masura
ce evolueaza ideea, ar fi bine sa te gandesti si la o
posibila asociere, pentru a fi sigura ca vei face fata
tuturor solicitarilor.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

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

Testare
Indiferent de ceea ce iti propui sa faci in aceasta
saptamana, esential este sa iti mentii interesul viu
pentru o perioada cat mai lunga de timp. Nu este
nevoie sa faci acest lucru la nesfarsit daca ti se pare
ca nu este pe placul tau, insa cel mai bine ar fi sa
incerci macar. Daca vei da gres, nimeni nu te va
judeca asa cum iti inchipui. Aminteste-ti ca fiecare
este ocupat in felul lui, astfel ca greselile pe care tu
le comiti sunt nimicuri in ochii lor.
Bani Asa si asa
Sanatate Bine
Dragoste Foarte bine

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

Complimente
Iti doresti sa fii respectata si vanezi complimentele
celor din jur. Vrei sa iti faci remarcat stilul persoanal
si acorzi mai multa atentie aspectului fizic decat o
faceai pana de curand. Asigura-te ca iti pui in evidenta
si aspectele frumoase ale personalitatii tale, nu doar
trasaturile chipului, mai ales daca esti interesata de
o relatie amoroasa. Pe plan profesional iti permiti sa
visezi pentru moment, insa trebuie sa te asiguri ca
vei duce ideile mai departe atunci cand se va ivi
ocazia potrivita.
Bani Foarte bine
Sanatate Bine
Dragoste Bine

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

Exagerare
In aceasta saptamana vei avea o atitudine exagerata
in relatia cu cei apropiati. Nimeni nu te va putea
multumi si prea putine lucruri iti vor fi pe plac. Ar fi
bine sa revii cu picioarele pe pamant din universul
ideal pe care ti-l imaginezi, pentru ca niciodata nu vei
putea interactiona cu niste oameni perfecti din toate
punctele de vedere. Inainte de a te repezi sa faci re-
prosuri ori sa iti strigi nemultumirile aminteste-ti
defectele pe care tu insati le ai si poate ar fi bine sa
le schimbi.
Bani Foarte bine
Sanatate Asa si asa
Dragoste Bine

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

Usurare
Se pare ca in aceasta saptamana iti vei rezolva in
sfarsit problemele financiare, asa ca vei avea timp
sa te ocupi si alte lucruri, poate sa investesti mai
mult in activitatile cu familia sau prietenii. Vei mai
avea cateva documente de semnat si cateva drumuri
de batut pentru a te asigura ca totul este in regula cu
privire la desfasurarea ultimelor planuri stabilite, insa
totul se va solutiona cu bine. Spre sfarsitul saptamanii
nu vei fi chiar plina de energie, asa ca nu lasa
activitatile solicitate pentru weekend.
Bani Foarte bine
Sanatate Bine
Dragoste Bine

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

Ingeniozitate
Daca ai planuit o mutare pentru aceasta saptamana,
trebuie sa stii ca aceasta iti va ocupa cam tot timpul.
Trebuie sa ai totul stabilit si sa iti faci programul in
asa fel incat sa nu pierzi nicio secunda. In ceea ce te
priveste, timpul chiar inseamna bani, iar acest lucru
se va reflecta asupra situatiei tale financiare. Cheltuielile
din ultima perioada, dar si cele care vor mai urma, iti
vor seca portofelul, asa ca noi solutii sunt binevenite,
chiar daca va fi nevoie de ceva mai multa ingeniozi-
tate.
Bani Asa si asa
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

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

Adaptare
Daca toata lumea se va agita in jurul tau in aceasta
saptamana, cel mai bine ar fi ca tu sa stai calma
pentru a gandi clar si pentru a analiza cat mai bine
orice problema. Totusi, incearca sa fii serioasa si sa
dai dovada de meticulozitate doar la locul de munca.
Daca iesi in oras cu prietenii, nu te ajuta cu nimic
rigiditatea. Trebuie sa iti adaptezi atitudinea si starea
de spirit in functie de situatie, chiar daca la inceput ti
se va parea dificil sa zambesti cand nu ti-ai dori sa o
faci, ori sa fii serioasa cand inima iti va spune sa razi
si sa glumesti.
Bani Foarte bine
Sanatate Bine
Dragoste Bine

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

Indicii
Astrele iti vor transmite indicii in zilele ce urmeaza si
bine ar fi sa le interpretezi drept avertismente pentru
ca pot avea relevanta in ultima parte a saptamanii.
Nu trebuie sa te ingrijorezi ca vei avea probleme pe
care nu le vei putea rezolva, ci mai degraba te vei
confrunta cu niste situatii incalcite din cauza propriei
tale neatentii. Trateaza pe oricine cu respect, chiar si
in momentele mai tensionate si astfel te vei putea
asigura ca discutiile neplacute vor fi evitate.
Bani Bine
Sanatate Bine
Dragoste Asa si asa

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

Onestitate
In aceasta saptamana trebuie sa fii directa si sincera
cu toti cei cu care interactionezi, mai ales daca
relatiile dintre voi sunt mai stranse. Sa iei totul pe
ocolite nu te va avantaja deloc pentru ca se va pierde
treptat din ideea principala pe care vei vrea sa o
transmiti. Nu te gandi ca vei fi respinsa pentru
franchetea de care vei da dovada, ci ca iti va fi
apreciata onestitatea, iar impresia generala pe care
o vei lasa va fi una foarte buna.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Foarte bine

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

Graba
Atunci cand esti aproape de a-ti indeplini un obiectiv,
nu te grabi sa faci mai mult decat stii ca ti-ar sta in
putinta, pentru ca vei avea parte de un regres.
Greselile pe care le-ai putea face din neatentie se
vor plati scump, iar remedierea aceastora iti va manca
mai mult timp timp decat vei avea la dispozitie. In
viata de cuplu iti va fi mai greu sa obtii ceea ce iti
doresti insa cu putin tact ai putea duce discutiile in
punctul care te avantajeaza cel mai mult.
Bani Bine
Sanatate Bine
Dragoste Asa si asa
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Halep urcă pe locul 3 în lume

Veşti bune pentru fanii Simonei Halep! Accidentarea la
gleznă, suferită în finala de la Roma cu Elina Svitolina, nu
a fost gravă, astfel că românca a plecat deja la Paris.
Jucătoarea antrenată de Darren Cahill îşi va relua antre-
namentele, urmând să joace la capacitate maximă la
Roland Garros.
"Sunt în formă, mă simt bine, am încredere, simt jocul,
însă vom vedea ce va fi la Roland Garros", a declarat
constănţeanca. Deşi nu a jucat săptămâna aceasta,
românca va face un nou salt în clasamentul WTA şi o va
depăşi, în premieră, pe Serena Williams.
Din cauza faptului că turneul de la Roland Garros se va
desfăşura anul acesta cu o săptămână mai târziu, ameri-
canca va pierde cele 1 300 de puncte obţinute în 2016
pentru disputarea finalei. De asta va profita Halep, care
va reveni de luni pe podiumul mondial.

Final de carieră pentru un
medaliat la JO de la Rio

Gabriel Sîncrăian, a cărui medalie de bronz la JO de la
Rio a fost anulată de către TAS pentru încălcarea regulilor
antidoping, a primit o suspendare-record din partea
Federaţiei Internaţionale de Haltere (IWF). Românul a
fost sancţionat pentru o perioadă de opt ani, de la data
”infracţiunii”.
IWF a anunţat că perioada de suspendare a sportivului
este dictată pentru intervalul 12 august 2016 – 12 august
2024 şi a specificat că substanţa la care a fost găsit
pozitiv, în timpul Jocurilor Olimpice din 2016, este testosteron. 
În urma anunţului IWF ar urma ca medalia olimpică a lui
Sîncrăian să fie retrasă oficial. CIO nu a luat încă această
măsură. Pe site-ul oficial al forului mondial România
apare, deocamdată, tot cu cinci medalii câştigate la Rio,
între care se numără şi bronzul lui Sîncrăian, alături de
celelalte patru: aur prin echipa feminină de spadă, argint
la tenis prin Horia Tecău şi Florin Mergea, bronz la canotaj
8+1, bronz la lupte (Albert Saritov).
Sîncrăian a cucerit, în 12 august 2016, medalia de bronz
la haltere, la categoria 85 de kilograme, la Jocurile Olimpice
de la Rio. Românul a avut atunci un total de 390 de kilo-
grame, la fel ca Denis Ulanov (Kazahstan). Kazahul s-a
clasat pe locul 4 deoarece Sîncrăian avea o greutate
corporală mai mică decât el, iar acum va obţine, cel mai
probabil, medalia de bronz a categoriei.
Imediat după concurs, românul a efectuat testul antidoping,
dar în 48 de ore, cum prevede regulamentul, nu a fost
anunţat că ar avea probleme.
După o săptămână însă, i s-a cerut acordul pentru proba
B, existând o notificare în acest sens către COSR şi forul
internaţional de haltere.
Halterofilul şi-a dat acordul, iar până la începutul lunii oc-
tombrie nu a existat vreo comunicare oficială din partea
CIO, WADA sau a Federaţiei Internaţionale de Haltere
privind situaţia lui Gabriel Sîncrăian.
Între timp, medaliatul cu bronz la JO de la Rio nu a
beneficiat de premierea conform legii, de 42 000 de euro,
de alte premieri din partea autorităţilor din Bistriţa, cifrate
la 100 000 de lei (sportivul este legitimat la CSM Bistriţa –

n.r.), şi nici de o decoraţie din partea şefului statutului,
precum ceilalţi medaliaţi olimpici "tricolori". După anunţul
TAS, aceste recompense nu au mai existat pentru Sîncrăian.
La mijlocul lunii octombrie, federaţia Internaţională de
Haltere (IWF) anunţa că patru halterofili, între care şi
Gabriel Sîncrăian, au încălcat regulile antidoping la Jocurile
Olimpice, astfel că au fost descalificaţi, iar rezultele lor au
fost anulate. După câteva ore însă, forul internaţional a
”nuanţat” comunicatul, adăugând detalii privind substanţele
interzise folosite de trei din sportivi, în timp ce în privinţa
lui Gabriel Sîncrăian a precizat: ”Nu există o decizie
definitivă în privinţa măsurilor/sancţiunilor pentru Gabriel
Sîncrăian (testosteron, agent anabolic)”.
Gabriel Sîncrăian era deja suspendat provizoriu, din 30
septembrie, în urma unei adrese trimise de către IWF la
Federaţia Română de Haltere.
În decembrie 2016, Sîncrăian (28 de ani) a anunţat că îşi
va încheia cariera de performanţă şi va trebui să-şi
găsească o altă ocupaţie, având în vedere că i-au fost
”tăiate” veniturile ca sportiv de performanţă, cifrate la 5
000-6 000 de lei lunar, după scandalul de dopaj.
În 2013, Gabriel Sâncrăian a fost depistat pozitiv cu
stanozolol şi a fost suspendat doi ani, până în 23 septembrie
2015.

Încă trei medalii de aur pentru
România la Europenele de haltere

Loredana Toma a câştigat trei medalii de aur – la stilul
smuls, aruncat şi la total, la categoria 63 de kilograme, la
Campionatul European de haltere de la Split, iar România
a ajuns deja la 11 medalii cucerite la actuala ediţie.
Românca a ridicat 100 de kilograme la stilul smuls şi 126
la aruncat, iar totalul de 226 de kilograme a fost suficient
pentru al treilea "aur" din Croaţia.
La doar 21 de ani, Loredana Toma, dublă campioană
europeană de junioare, este la cea mai mare performanţă
a carierei. La rândul său, Florina Hulpan s-a clasat pe
locul 4 la smuls (96 kilograme), la aruncat a fost pe locul
5 (117 kilograme), pentru un total de 213 kilograme (locul
4). Anterior, la CE de la Split, România a mai câştigat opt
medalii prin Monica Csengeri – aur (smuls), argint (aruncat
şi total), Elena Andrieş - bronz (smuls şi total), la categoria
48 de kilograme, Ilie Ciotoiu – bronz (aruncat şi total), la
categoria 56 de kilograme, şi Mădălina Molie – bronz
(total), la categoria 58 de kilograme.
La Campionatul European, România este reprezentată
de 13 sportivi, în competiţie urmând să mai intre Andreea
Aanei (+90 de kilograme), respectiv Răzvan Martin (77),
Dumitru Captari (77) şi Nicolae Onica (94 de kilograme).
Obiectivul delegaţiei "tricolore", depăşit deja, era de
câştigare a şase medalii.

La ultima ediţie a Campionatului European, România a
obţinut 15 medalii, cu patru mai mult decât s-au obţinut
până acum la competiţia care se încheie pe 8 aprilie.
Halterofilul Ilie Ciotoiu a obţinut, duminică, două medalii
de bronz la categoria 56 de kilograme, la stilul aruncat şi
la total, la Campionatul European de la Split, din Croaţia,
anunţă News.ro.
Ilie Ciotoiu s-a clasat pe locul 4 la smuls (111 kg), iar la
stilul aruncat a reuşit 131 kg, cu care a obţinut medalia de
bronz.
De asemenea, la total a avut 242 kg, cucerind a doua
medalie de bronz, cea de aur revenindu-i italianului Mirco
Scarantino (266 kg), iar cea de argint lui Iuri Dudoglo, din
Republica Moldova, cu 261 kg.
Tot duminică, la feminin, categoria 48 kilograme, Monica
Csengeri a câştigat medalia de aur la stilul smuls (85 kg),
pe cea de argint la aruncat (94 kg) şi la total (179 kg).
La rândul său, Elena Andrieş a fost medaliată cu bronz la
stilul smuls (75 kg) şi tot cu bronz la total (164 kg).
La Campionatul European din Croaţia, România este
reprezentată de 13 sportivi, în competiţie urmând să mai
intre Mădălina Molie (categoria 58 kilograme), Irina
Lăcrămioara Lepşa (58 kg), Florina Hulpan (63 kg),
Loredana Toma (63 kg), Andreea Aanei (+90 kg), respectiv
Ionuţ Ilie (62 kg), Răzvan Martin (77 kg), Dumitru Captari
(77 kg) şi Nicolae Onica (94 kg).
Obiectivul delegaţiei "tricolore" a fost câştigarea a şase
medalii.
La ultima ediţie a Campionatului European, România a
încheiat cu 15 medalii.

Bronz  la Grand Prix-ul de 
tir cu arcul de la București

Perechea română alcătuită din Daniela Cristescu și Ovidiu
Achilie a cucerit bronzul în concursul de arc compound
rezervat echipelor mixte din cadrul Grand Prix-ului European
la tir cu arcul, găzduit de Complexul Sportiv CSA Steaua.
În întrecerile desfășurate vineri, Daniela Cristescu si
Ovidiu Achilie au ajuns până în faza semifinalelor, unde
au fost învinși cu 150-147 de reprezentanții Italiei, însă au
câștigat apoi finala mică în fața Norvegiei, cu 150-147.
Grand Prix-ul European de la București, la care participă
160 de sportivi din 18 țări, se desfășoară în conformitate
cu regulile World Archery și WAE Gand Prix, în ambele
divizii (arc olimpic și arc compound, la masculin și feminin.,
reamintesc organizatorii.

* * *
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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Viitorul lui Hagi - Campioana României
Viitorul lui Hagi a castigat titlul in Liga 1, dupa ce a invins sambata seara, pe teren propriu, pe CFR
Cluj, cu 1-0, in ultima etapa a playoff-ului.

Unica reusita a meciului de la Ovidiu i-a apartinut lui Gabi Iancu, in minutul 63, dintr-un penalti
obtinut de Florinel Coman dupa un duel cu Ionut Larie, care a semnat in ziua meciului cu FCSB.
3 echipe s-au luptat pentru titlu in ultima etapa a Ligii 1, in una dintre cele mai echilibrate editii din
istorie. Viitorul, FCSB si Dinamo au intrat pe teren in aceeasi zi si la aceeasi ora pentru a decide
castigatoarea sezonului 2016/2017.
Porniti ca favoriti, Hagi si compania au avut insa mult de suferit in partida cu clujenii, care au avut
ocaziile mai mari in prima repriza, in special prin Omrani, si puteau intra in avantaj la pauza.
Dupa pauza, cand FCSB avea deja 3-0 cu Craiova si se afla pe primul loc, Hagi i-a aruncat in teren
pe Florinel Coman si Gabi Iancu, iar Viitorul a devenit mult mai ofensiva.
63 e minutul in care stadionul din Ovidiu a explodat, dupa un penalti executat de fostul stelist Iancu
si obtinut dupa un fault al viitorului stelist Larie.
Pana la final, baietii lui Hagi au reusit sa tina de minge si sa-i tina departe de poarta pe clujeni si
fiesta a inceput dupa fluierul de final al arbitrului George Gaman.
Viitorul si FCSB termina sezonul la egalitate de puncte, cate 44, dar trupa lui Hagi, infiintata abia in
urma cu 8 ani, e campioana gratie rezultatelor mai bune inregistrate in meciurile directe din playoff
(3-1 la Ovidiu si 1-1 pe National Arena).

Presa internationala, reactii frumoase despre triumful Viitorului in Liga 1
În presa internationala au aparut reactii frumoase dupa acest mare succes al lui Hagi. Cotidianul
spaniol El Mundo Deportivo a titrat: "Echipa lui Hagi, Viitorul Constanta, noua campioana a
Romaniei". Pe larg, in articol, este prezentata si intentia lui Gigi Becali de a merge la TAS, in ideea
de a nu recunoaste rezultatele directe doar din play-off cu Viitorul.
Tot in presa iberica, un alt mare cotidian, AS, a scris si ea un articol pe tema, intitulat: "Viitorul lui
Hagi revendica titlul in Romania, insa FCSB face resurs".
Mai trebuie remarcata si atentia marelui cotidian francez L'Equipe, care a acordat o atentie
speciala acestui subiect, scriind despre "Viitorul lui Hagi, campioana Romaniei".
In 8 ani de la infiintare, Viitorul Constanta a castigat primul trofeu din vitrina sa, urmand sa ajunga
in turul III preliminar al Ligii Campionilor, pe ruta campioanelor.
FCSB va merge insa la TAS pentru a ataca decizia LPF de a da dobrogenilor titlul, luand in
considerare la egalitate de puncte, doar rezultatele din play-off.

”Ne facem de râs, indiferent de decizia TAS”
Ilie Dumitrescu critică Liga Profesionistă de Fotbal după ultimul scandal apărut în fotbalul românesc.
Viitorul a câștigat titlul, dar cei de la FCSB contestă acest lucru și anunță că va merge la TAS.
Fostul internațional consideră că de vină pentru actuala situație este LPF și susține că este
inadmisibil ceea ce se întâmplă în fotbalul românesc.
"În regulament nu trebuie să existe astfel de lucruri neclare. Eşti la egalitate de puncte la finalul
play-off-ului? Să se spună clar, cu două puncte, ce se întâmplă. Nu să se creeze o astfel de
situaţie ambiguă.
Din punctul meu de vedere, LPF trebuie să se trezească. Să ai doi ani de competiţie în acest
format şi regulamentul să nu fie clar...", a spus Ilie Dumitrescu, la Digi Sport, în cadrul emisiunii
Fotbal Club.
Aflat și el în studioul emisiunii, Gabi Balint consideră că dacă echipa lui Gigi Becali va merge la
TAS, fotbalul românesc ”se va face de râs”.
"Eu cred că ne vom face de râs. Indiferent de decizia de la TAS, e o bilă neagră pentru fotbalul
românesc", a spus şi Balint, în cadrul emisiunii, pentru ca apoi să puncteze că, din punctul lui de
vedere, dreptatea e de partea Viitorului: "Eu înţeleg clar că e vorba de meciurile din play-off".
Chiar dacă nu a dorit să comenteze foarte mult această problemă, viitorul antrenor al celor de la
FCSB, Nicolae Dică, este de acord cu demersul făcut de conducerea roș-albaștrilor.
"Orice echipă făcea acelaşi lucru. Steaua face acelaşi lucru ca Timişoara, care s-a dus la TAS şi a
câştigat cele şase puncte, deşi nimeni în ţară nu îi dădea dreptate", a comentat şi Dică.
FCSB a încheiat campionatul la egalitate de puncte cu Viitorul, dar echipa lui Hagi a câștigat titlul
având avantajul rezultatelor directe în meciurile din play-off. Roș-albaștrii contestă însă acest lucru
și vor merge la TAS, susținând că ar fi trebuit să se ia în considerare meciurile directe din tot
sezonul, caz în care ar fi avut câștig de cauză.

Dică și-a ales staff-ul! Cu cine va colabora la FCSB
Nicolae Dică este viitorul antrenor al celor de la
FCSB. Antrenorul va semna în cel mai scurt timp
cu echipa finanțată de Gigi Becali și și-a stabilit
deja staff-ul. Invitat în platoul emisiunii Fotbal
Club, de la Digi Sport, tehnicianul de 37 de ani a
anunțat cu cine va colabora în următorul sezon.
Dică va fi ajutat de Viorel Tănase, care în acte va
fi antrenor principal, Alin Popescu va fi secundul
lui, iar Cornel Cernea și Marius Popa vor fi
antrenorii cu portarii. Dică se va baza și pe 3
oameni care au rămas la echipă din staff-ul lui
Laurențiu Reghecampf; este vorba despre prepara-
torii fizici Marian Lupu și Horea Codorean, dar și
de kinetoterapeutul Ovidiu Kurti.

Numirea lui Dică la FCSB este văzută cu ochi buni și de foștii jucători care au colaborat cu el pe
vremea când era secund, Lucian Sânmărtean și Nicolae Stanciu. Viitorul tehnician al roș-albaștrilor
a primit sfaturi și de la Costel Gâlcă, al cărui secund a fost în sezonul 2014-2015, când au câștigat
și tripla cu FCSB.
Dică vine la FCSB după ce a reușit să promoveze cu SCM Pitești din liga a 3-a în liga a doua.
Acesta a fost secund la echipa finanțată de Gigi Becali în mandatele lui Costel Gâlcă și Mirel
Rădoi.

Stanciu și Chipciu au luat titlul în Belgia
Alexandru Chipciu și Nicolae Stanciu au devenit
campioni în Belgia încă de la primul sezon la An-
derlecht. După titlul cucerit, cei doi vor evolua
direct în grupele Champions League și nu se tem
de provocări.
Chipciu, care a împlinit 28 de ani chiar în ziua în
care Anderlecht a devenit campioană, și-ar dori
să dea în grupele celei mai importante competiții
inter cluburi din lume de cele mai puternice echipe
din Europa.
”Cred că toată lumea e foarte mulțumită, ne
bucurăm că am adus trofeul după 3 ani la Bruxelles.
Mi-aș dori să jucăm și noi cu cele mai puternice
echipe, Real, Barcelona...
La Steaua am prins un an de Champions League
și am jucat cu Chelsea, cu care mai jucasem în
Europa League, cu Basel și Schalke, echipe care
nu erau foarte bine cotate. Acum mi-aș dori echipe

cât mai puternice”, a declarat Alexandru Chipciu.
În vârstă de 24 de ani, Stanciu este mulțumit de ce a realizat în acest sezon, chiar dacă în ultimul
timp nu a jucat foarte mult și a fost criticat de belgieni. La fel ca și colegul său, Stanciu și ar dori să
joace în grupele Champions League cu Real Madrid.
”Eu și Alex ne bucurăm că facem cinste țării, că am reușit să câștigăm titlul aici în Belgia. Am jucat
foarte mult sezonul acesta. Cred eu că am avut cifre destul de bune și cum am mai zis, tot timpul
am încercat să fac ce mi-a zis antrenorul.
Mi-aș dori să jucăm în grupe cu Real Madrid, dacă s-ar putea, pentru că simpatizez acea echipă și
chiar mi-aș dori să jucăm împotriva lor”, susține și Nicolae Stanciu.
Chipciu a ajuns la echipa din capitala Belgiei la începutul sezonului și a evoluat pentru Anderlecht
în 48 de meciuri, reușind să înscrie 6 goluri și să le ofere colegilor săi 13 pase decisive.
3 milioane de euro a plătit Anderlecht pentru al achiziționa pe Chipciu de la FCSB. Echipa lui
Becali va mai primi încă 500.000 de euro din diferite clauze și bonusuri.
2,5 milioane de euro este cota de piață a lui Chipciu, conform transfermarkt.com.
Stanciu a ajuns la Anderlecht în vara trecută și a evoluat pentru echipa din capitala Belgiei în 38 de
partide, reușind să înscrie 8 goluri și să le ofere colegilor 8 pase decisive.
Stanciu a fost transferat de Anderlecht de la FCSB pentru 7,8 milioane de euro (plus alte două
milioane de euro din diferite clauze).
7 milioane de euro este cota de piață a lui Stanciu, conform transfermarkt.com.

Olăroiu, în locul lui Daum la naţională?
}ncă de la începutul lui mai există o ofertă concretă
pentru Christoph Daum de a prelua Al Ahli, echipă
din Arabia Saudită. Există şanse importante ca
disputa cu Polonia să fie ultima pentru neamţ ca
selecţioner al României, astfel că Burleanu se
gândeşte la înlocuitori. Deşi pare un tehnician
scump, Cosmin Olăroiu ar putea fi convins să se
întoarcă în ţară, după o perioadă atât de lungă
petrecută la arabi.

Daum este un antrenor la modă, chiar dacă rezultatele României în actualele preliminarii au fost
mai degrabă modeste. Contactat de Al Ahli, germanul a solicitat 3 milioane de dolari pe sezon, fiind
de acord ca din aceşti bani să le plătească şi salariile colaboratorilor cu care va merge în Arabia
Saudită. Pentru că vrea să-i ia cu el pe toţi cei cu care lucrează acum la naţionala României, mai
puţin pe Ionuţ Badea.
În prezent la Shabab Al-Ahli Dubai, Olăroiu ar putea fi o variantă viabilă pentru prima reprezentativă,
susţine Mirel Rădoi, unul dintre "copiii de suflet" ai lui Oli. Deşi antrenorul român de 47 de ani a fost
ofertat de gruparea Al Ahli Jeddah din Arabia Saudită, care e gata să îi pună pe masă un contract
pe trei sezoane, cu un salariu impresionant - 4 milioane/an -, Rădoi e convins că un proiect
sănătos la naţională l-ar convinge. Tehnicianul a strâns destui bani în cei 10 ani petrecuţi în zona
Golfului, astfel că acum se gândeşte întâi de toate la performanţă.
"Eu cred că dacă Oli ar fi dorit la naţională, s-ar găsi o formulă să vină", a dezvăluit Rădoi, la Digi
Sport Special.
Pe lângă varianta Olăroiu, printre numele vehiculate înaintea instălarii lui Daum pe banca nationalei
a României au fost Mircea Rednic, Dan Petrescu, Gheorghe Hagi, Cosmin Contra sau Ladislau
Boloni.



34 ll 24 mai, 2017 Romanian Journal • New York

ALMANAH
Ro

ma
ni

an
 Jo

ur
na

l
Cu

po
n  

de
  A

bo
na

me
nt

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

Trimiteţi Check sau Money Order
pe numele Vasile Bădăluţă

la adresa:

P.O. Box 4009
Sunnyside, NY 11104

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

Informaţii Abonat

Nume: ________________________________________
Adresa: _______________________________________

_______________________________________
Localitatea: ____________________________________

Stat: _________    Zip code: _________________
Telefon: _________________

Abonament pt: _______ ediţii.  
Suma inclusă: $___________

Abonament Re-Înnoire                Abonament NOU

Vă rugăm să

trimiteţi

anunţurile

dumneavoastră pe

adresa noastră:

Romanian Journal

PO Box 4009

Sunnyside

NY 11104

Cele 5 legi ale prostiei
Italianul Carlo Cipolla (istoric și economist) a argumentat foarte
bine natura prostiei. Anii lungi de cercetări l-au ajutat să for-
muleze cinci legi universale, funcționabile în orice societate.
S-a dovedit că prostia în sine e cu mult mai periculoasă decât
ne-am obișnuit noi să credem.
Prima lege a prostiei - Omul subestimează numărul
idioților care-l înconjoară. Sună ca o banalitate și un snobism
șters, dar viața ne dovedește contrariul. Oricât de mult nu ați
aprecia pe cineva, vă veți ciocni de următoarea situație: omul
care arăta deștept și rational se adeverește a fi un idot nemaiîn-
tâlnit. Proștii apar întotdeauna în cele mai nepotrivite locuri și la
cel mai nepotrivit moment, ca să dea toate planurile peste cap.
A doua lege a prostiei - Probabilitatea ca un om să fie
prost nu depinde de alte calități ale sale. Ani de observări și
experimente m-au adus la concluzia că oamenii nu sunt
deopotrivă: unii sunt proști, alții nu, și acestă calitate este de la
natură și nu depinde de factorii culturali. Omul este prost așa
cum este roșcat sau are grupa I de sânge. Așa s-a născut - după
voința Celui de Sus, dacă vreți.
Educația nu are nimic în comun cu probabilitatea de a avea un
anumit număr de proști în societate. Acest lucru a fost dovedit de
nenumărate experimente în universități, pe cinci categorii:
studenți, lucrători de birou, personal de serviciu, personal din
administrație și profesori. Când am analizat grupul personalului
slab calificat, numărul proștilor s-a dovedit a fi mai mare, ceea ce
mă și așteptam (Prima lege) și dădeam vina pe condiția socială,
sărăcie, izolare, educație insuficientă. Dar, mergând mai departe
pe scara socială, același raport l-am văzut printre lucrătorii cu
muncă de birou și studenți. Și mai impresionant a fost să se con-
state aceleași cifre și printre profesori – nu contează că am luat
profesori din provincie sau din universități: același procentaj dintre
profesori s-au dovedit a fi proști. Am fost atât de uimit de rezultate,
încât am hotărât să fac experimentul și pe elita intelectuală, a
laureaților premiilor Nobel. Rezultatul a confirmat super-puterea
naturii: același număr de laureați au fost proști.
Ideea pe care o lansează legea a doua este greu de acceptat,
dar numeroasele experimente confirmă că avem dreptate. Fem-
inistele susțin legea a doua, pentru că aceasta spune că proaste
printre femei sunt tot atâtea, cât și printre bărbați.

Locuitorii țărilor din lumea a treia se consolează cu faptul că
țările dezvoltate nu sunt chiar atât de dezvoltate. Concluziile legii
a doua sperie: vă veți integra în înalta societate britanică sau vă
veți muta în Polinezia, împrietenindu-vă cu vânătorii de capete
locali; vă veți închide în mănăstire sau vă veți petrece restul vieții
în cazinouri, în societatea unor femei decăzute – oriunde veți fi
nevoit să vă ciocniți de același număr de idioți, care (Prima lege)
vă va depăși așteptările.
Legea a treia a prostiei - Prostul este acea persoană ale

cărei acțiuni duc la pierderi pentru alți oameni sau grupuri
de oameni și nu aduc beneficii autorului sau chiar se
transformă în evenimente negative pentru el. Legea a treia
presupune că toți oamenii se împart în 4 grupuri:
naivi (N), deștepți (D), infractori (I) și proști (P).

● Dacă Vasile acționează în așa fel încât suportă pierderi, dar îi
aduce beneficii lui Petru, atunci el face parte din categoria
naivilor (Zona N).

● Dacă Vasile face ceva ce îi aduce beneficii și lui, și lui Petru
este deștept, pentru că a acționat deștept (Zona D).

● Dacă acțiunile lui Vasile îi aduc beneficii numai lui ȋnsuși, iar
Petru are de suferit de pe urma lor, atunci Vasile este infractor.  

● Și, în final, dacă Vasile se află în Zona P, sunt pierderi de am-
bele părți.

Nu e greu de imaginat amploarea daunelor pe care le pot provoca
proștii nimerind la conducere și având autoritate politică și socială.
Dar trebuie de specificat ce anume îl face pe un prost periculos.
Oamenii proști sunt periculoși pentru că oamenii raționali cu greu
pot deduce logic un comportament irațional.
Un om deștept poate să înțeleagă logica infractorului, pentru că
infractorul este rațional – el pur și simplu vrea să primească cît
mai mult câștig, cu toate că nu e suficient de deștept ca
să câștige singur. Infractorul este previzibil, de aceea
poți face sistem de apărare. Să prognozezi acțiunile
unui prost nu poți; el îți va face rău fără vreun motiv, fără
scop, fără plan, în cel mai neașteptat loc, în cel mai
nepotrivit moment. Nu aveți tehnici de a anticipa atacul
lui. Într-o confruntare cu un prost, cel deștept se lasă pe
mâna prostului, o ființă întâmplătoare, cu reguli neînțelese de
deștepti. Atacul prostului, de obicei, te ia prin surprindere. Chiar
și atunci când atacul este evident, ți-e greu să te aperi de el,
pentru că nu are o structură rațională.  Despre asta a scris
Schiller: „Împotriva prostiei, chiar și zeii sunt neputincioși.”

A patra lege a prostiei - Deștepții subestimează mereu
potențialul distructiv al proștilor. Să fii deștept și să uiți că ai
de-a face cu un prost, în orice moment al zilei, în orice loc și în
orice circumstanțe înseamnă să comiți o eroare care te va costa
foarte scump.
Naivii din zona N nu pot recunoaște de obicei pericolul proștilor
din zona P, ceea ce nu e de mirare. E de mirare faptul că proștii
sunt subestimați și de deștepți, și de infractori. În prezența unui
prost, ei se relaxează și se bucură de superioritatea lor
intelectuală, în loc să se concentreze și să ducă pierderile la
minimum atunci când prostul va trăzni ceva.
Un stereotip răspândit: prostul își dăunează doar lui însuși. Nu.
Nu trebuie să confunzi proștii cu naivii neajutorați. Niciodată nu
faceți alianță cu proștii, imaginându-vă că-i puteți folosi pentru
propriile beneficii. Dacă veți face așa, pesemne că nu înțelegeți
natura prostiei. În acest fel, le oferiți proștilor un câmp pe care
pot să facă tot ce vor și să aducă daune mari.
A cincea legea a prostiei - Prostul e cel mai periculos
tip de personalitate. Prostul e mai periculos decât infractorul.
Rezultatele acțiunilor unui infractor perfect: o simplă trecere a
bunurilor materiale de la un om la altul. Societății nu-i e nici mai
cald, nici mai frig de la asta. Dacă toți membrii acestei societăți
ar fi fost infractori ideali, ea ar fi putrezit încet, dar nu ar fi fost o
catastrofă. Întreg sistemul ar fi fost redus la transferul de bogăție
în favoarea celor care acționează de dragul acesteia și, luând
în considerare că toți ar fi fost infractori, sistemul s-ar fi bucurat
de stabilitate. Acest lucru poate fi ușor observat în țările unde
conducerea este coruptă, iar cetățenii încalcă mereu legile.
Atunci când în scenă intră proștii, tabloul se schimbă. Ei aduc
pagube, fără a avea beneficii. Bogăția este distrusă, societatea
trăiește în sărăcie. Istoria ne arată că, în orice pe rioa dă, țara

progresează atunci când la conducere sunt suficient de mulți
oameni deștepți, care să rețină proștii activi și să

nu le permită să distrugă ceea ce au creat
deștepții. Într-o țară în regres, proștii sunt la

fel de mulți, dar la conducere observăm o
creștere a numărului de infractori proști
printre ceilalți cetățeni – naivi prostuți.
Această schimbare cu siguranță crește
urmările distructive ale acțiunilor pro -
ști lor și toată țara se duce de râpă.

MICA PUBLICITATE
• Căutăm live-in babysitter pentru doi copii (1 an și 3 ani), începând cu

10 mai, pentru 6 luni, în Westchester, NY. Tel.: (347) 547 - 5041
• Companie audio-video din Manhattan angajează full time tehnicieni

pentru instalații audio-video. Perfecționare la locul de muncă.
Necesar carnet de conducere (driver`s licence). Tel.: (917) 841 - 5398

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

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

• Restaurantul Boon din Sunnyside (43-45,  40 street) angajează
ospătari cu experiență și bucătari /ajutor de bucătari. Experiența și
limba engleză sunt necesare. Tel.: (347) 531 - 0275

• Doamnă serioasă, în vârstă de 63 de ani, cu domiciliul în Long Island,
NY, ofer servicii de babysitter, menaj sau îngrijire persoane în vârstă.
Prefer ”live in”.  Tel: (516) 776-0420 (Anca)

• Salon în Midtown Manhattan căutăm manichiuristă și cosmeticiană
cu clientelă sau închiriem o cameră; de asemenea închiriem spațiu
pentru hairdresser. Tel.: (212) 757-5729 sau (646) 250-8713

• Începând cu 15 mai, 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.

• Atelier auto specializat în mașini germane, în Queens, angajează
mecanic auto și ajutor. Salariu convenabil. Tel.: (718) 458-1100
(Eugen)

• Foarte convenabil: cameră de închiriat în Woodhaven Blv., la 5 minute
de metrou; toate facilitățile incluse, plus internet. Tel.: (347) 819 - 7784

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

• Salon de lux în Manhattan angajează cosmeticiană și manichiuristă
cu experiență. Pentru informații sunați la (212) 581-3343

• Voltage Electric Corp. angajează electrician cu minim doi ani
experiență. Necesar permis de conducere. Salariu convenabil. Tel.:
(347) 323 - 4374

• Închiriez cameră mobilată unei persoane singure, în Ridgewood,
Forest Hills. Preț foarte convenabil. Tel.: (347) 336 - 9446

• Doamnă pensionară care locuiește alternativ în New York și în
București, propune întâlnirea cu alți româno-americani, domni și
doamne care preferă acest mod de viață interesant și stimulant.
Împreună putem merge la specta cole, în excursii sau doar la o cafea
în București sau la New York. Dacă ești independent, curios și dornic
de reminiscențe, ”dac-ai avea cu cine”, sună la 0217713938 sau la
(347)822-5431 (NY). E-mail: marlenahorvath@gmail.com



24 mai, 2017 l l 35Romanian Journal • New York

SFATURI UTILE

Ce trebuie să faci ca să ai mereu
portofelul plin... 

Trucuri ce merită încercate!
De ce unele doamne sau domnișoare nu se plâng de bani, în
timp ce altele abia se descurcă? Cum poţi atrage mai mulţi bani
în casă? Cum e mai bine să gestionezi banii, astfel încât să ai
mereu portofelul plin? 
Ei bine, azi îţi prezentăm câteva metode interesante de a
atrage bani, metode care, surprinzător sau nu, chiar funcţionează!

Atragerea banilor în înţelepciunea populară
Unii le numesc superstiţii, în timp ce alţii sunt convinşi că
aceste trucuri chiar funcţionează, dând drept exemplu poveşti
despre ieşire din sărăcie şi transformări financiare uluitoare.
Iată câteva obiceiuri de atragere a bogăţiei culese din popor.
- Nu ţine niciodată portofelul gol. Ai grijă să ai mereu în el cel

puţin o bancnotă.
- Menţine lunar o evidenţă clară a banilor. Banilor le place să fie

număraţi!
- Nu încărca portofelul cu lucruri inutile! În plus, aranjează

bancnotele în ordine descrescătoare, de la cele mai valoroase,
la cele mici. 

- Nu privi insistent banii care nu îţi aparţin.
- Nu face planuri bugetare asupra banilor care nu se află încă în

posesia ta.
- Scoate bani dimineaţa sau pe timpul zilei, şi nu seara după

lăsarea întunericului.
Trucuri utile pe care trebuie să le încerci!

– Portofelul perfect
De regulă, portofelul unei femei conţine de toate: fotografii ale
membrilor familiei, bonuri, chitanţe, carduri de reduceri, dar
rareori bani! Ca să atragi mai mulţi bani în portofel, ţine mereu
în el cardurile bancare, bancnote mari, dar şi mărunţiş. Nu mai
lua după tine chitanţele şi facturile, sau alte hârtii legate de
cheltuieli. În plus, scoate din portofel fotografiile celor dragi!
Astfel vei fi mai puţin tentată să cumperi pentru ei cadouri şi
atenţii costisitoare şi nejustificate!
– Arborele de jad sau planta banilor
Arborele de jad este o plantă extraordinară, care, potrivit
denumirii sale, poate atrage bogăţie în casă. Achiziţionează
această plantă, ţine-o mereu în casă şi îngrijeşte-o cu grijă ca
să scapi de problemele financiare!
Alege o plantă deja sădită în ghiveci, apoi ud-o cu apă picurată
din căuşul palmelor. Astfel îi vei transmite mai multă energie şi
vigoare. Îngrijeşte-o atent şi nutreşte gânduri şi sentimente
pozi tive, iar ea te va răsplăti prin atragerea de mai mulţi bani!
– Alege cu grijă culoarea bancnotelor
Fie că pui bani deoparte în puşculiţă sau într-o casetă de valori
la o bancă, alege şi aranjează cu grijă bancnotele. Bancnotele
care atrag cei mai mulţi bani sunt cele de culoare verde,
albastră, galben sau roşie. Fii atent şi la starea lor, dar şi la
inscripţiile, însemnele şi imaginile ilustrate pe ele – înlocuieşte
bancnotele uzate cu altele noi şi, dacă îţi displac anumite ele -
men te grafice desenate pe ele, alege alte bancnote mai atractive. 
– Chibzuieşte corect banii
Legea atracţiei banilor spune că nu e deloc bine să cheltui
deodată toţi banii pe care îi iei cu tine. Mai mult, şi cheltuielile
neprevăzute, neplanificate, alungă banii şi atrag energie financiară
nefastă. 
Când iei salariul, distribuie venitul astfel:
- Bani pentru depozite bancare, fonduri de economii sau

„puşculiţă”
- Bani pentru acte caritabile
- Bani pentru cadouri
- Bani pentru cheltuielile de zi cu zi 
– Oferă mai mult ca să primeşti mai mult
Ştii vorba aceea, culegi ceea ce semeni, iar biserica ne vorbeşte
şi ea despre zeciuială: „Oferă din puţinul tău şi vei primi înapoi
înzecit”. Aşadar, fii darnic! Nu înseamnă să oferi tot ce ai, ci atât
cât vrei şi cât poţi. Poţi ajuta oameni nevoiaşi în mod direct sau
prin depuneri în fonduri de binefacere, tu decizi.

Obiceiuri proaste care 
îți aduc sărăcia la ușă

Cercetatorii au stabilit care sunt obiceiurile proaste care-ti „pro-
grameaza” saracia. Unele dintre ele au o influenta mare asupra
starii fizice a creierului si iti „asigura” saracia la usa.
Acestea sunt obiceiurile de care ar fi bine sa te tii departe, sa le
excluzi din viata ta, sa le ignori, sa faci orice altceva pentru a
scapa de ele pentru ca iti creeaza doar neplaceri:

1. Obiceiul de a cere compatimire
Primele semne ale saraciei apar atunci cand incepi sa te plangi
prea des de soarta nefericita pe care o ai si ceri compatimirea
celor din jur. Nu ai silueta potrivita, nu ai salariul dorit, nu ai
studiile pe care ti le-ai dorit, nu ai casa pe care o visezi, nu e
vremea dorita, nu e nimic – totul, absolut totul din jurul tau iti
pare a fi un motiv bun pentru a cere mila si compatimire pentru
viata pe care o ai si cat de nenorocit esti. Mai mult decat atat,
oamenii care obisnuiesc sa se planga mereu, isi pierd atentia
celor din jur. Poate sa-ti fie mila de cineva la nesfarsit, dar si
acel cineva trebuie sa faca ceva pentru a-si schimba viata. Au-
tocompatimirea – e cea mai buna solutie pentru a obtine un
serviciu slab platit si o viata gri.
2. Obiceiul de a face economii din orice
Daca primul lucru pe care il faci atunci cand mergi intr-un
magazin este sa cauti sectorul cu reduceri, daca crezi ca colegii
tai au un salariu mai mare, lucrand mai putin si daca niciodata
nimanui nu ii imprumuti bani, nu lasi chelnerului bacsis, mai mult
decat atat, nu vrei sa ai un copil din cauza salariului pe care il ai
– cel mai probabil, obiceiurile care te duc la saracire sunt deja in
sangele tau. Analistii spun ca intentia spre o economisire totala
– e un semn al unei griji irationale, iar asta demonstreaza ca
individul nu are o balanta intre venit si cheltuieli. Un om care are
venituri bune este gata sa plateasca pentru lucruri cu pretul lor
adevarat. Mai mult decat atat, este gata sa plateasca pentru
munca altuia si asta asteapta de la altii.
3. Obiceiul de a-i analiza pe toti „prin bani”
Doar oamenii care s-au auto-programat la saracie, considera ca
fericit poti sa fi doar daca ai un salariu cu multe zerouri. Ei mai
considera ca nu te poti bucura de viata daca nu ai haine scumpe,
o vila si o masina de lux. Sociologii declara ca la intrebarea „Ce
ai nevoie pentru a fi fericit?”, doar oamenii saraci incep sa
enumere bunuri materiale. Oamenii cu venituri mari enumera
dragostea adevarata si prietenia. Iar bogatia lor nu se afla in
contul din banca. Potrivit lor, bogati sunt cei care atrag banii,
care creeaza idei pentru business din nimic. Un om cu adevarat
de succes nu depinde de cat de mare este sacul sau cu aur.
4. Obiceiul de a intra in panica atunci cand se termina banii
Cand doar la gandul ca ai putea sa fii demis, pulsul tau creste,
acesta poate fi un semn ca deja incepi sa te pregatesti de
saracie. Oamenii bogati nu pun accentul pe bani – azi au bani,
maine nu. Si asa de fiecare data.
5. Obiceiul de a cheltui mai mult decat castigi
Ai doua locuri de munca dar banii oricum nu-ti ajung? Ar fi timpul
sa schimbi ceva! Daca o persoana nu vede diferenta dintre un
credit si altul, atunci cu siguranta, bogat nu va fi niciodata.

6. Obiceiul de a face o munca care nu-ti place
Daca nu eu, atunci cine? Psihologii afirma ca oamenii care de
obicei fac lucruri care nu le plac – potential sunt pregatiti pentru
insuccese si saracie. Cauza acesteia este sentimentul care
apare din cauza faptului ca trebuie sa faca lucruri care nu ii
plac. Pri urmare, fa doar ceea ce iti place, pentru a primi o
placere dubla.

7. Obiceiul de a sta departe de rude/familie
Cei mai buni ghinionisti sunt cei care se indeparteaza de familie.
„De ce trebuie sa-mi sun soacra? Are nevoie, sa ma sune…”,
„Tata, iti amintesti cand m-ai certat de fata cu toti vecinii? Atunci
aveam doar patru ani, dar eu nu am uitat…”

Sa-ti spun un secret: toti oamenii bogati au o trasatura comuna
– familia este cea mai mare bogatie a lor. Deoarece doar aici
poti gasi sustinere, liniste si intelegere atunci cand in viata de zi
cu zi e o adevarata criza.

Gandeste-te la asta…

Cele mai bune modalități 
de a face față criticilor!

Aristotel: “Ca sa eviți criticile spune nimic, fă nimic, fii nimic”

Oricui i s-a întâmplat să-i fie criticate la un moment dat, pe bună
dreptate sau nu, aspectul fizic, anumite obiceiuri, mentalitatea...
Atunci când criticile sunt nemeritate, pot fi foarte dure și cu cer-
titudine ne vor afecta pe o durată mai scurtă sau mai lungă.

Cu toate acestea, avem nevoie și de critici, chiar dacă sunt mai
greu de acceptat. De acele critici constructive despre care
auzim adesea vorbindu-se.
Există o modalitate de a reacționa în fața unor judecăți venite
din partea cuiva, indiferent de natura lor?
Dacă putem înlocui furia, amărăciunea, supărarea produse în
momentul în care suntem răniți sufletește.

Iată câteva jaloane după care ne vom ghida, atunci când
suntem criticați pentru ceea ce suntem în realitate.

Ascultă criticile
Chiar dacă par nedrepte, nemeritate, rezervă-ți timp de a le
asculta în liniște, de a le înțelege, înainte de a avea în atenție o
anumită reacție/ripostă.

Nu te grăbi să răspunzi
Furia ar putea să te deruteze. Acuzația pe nedrept dă naștere
multor emoții și frustrări.
Amestecul de sentimente te poate determina să spui lucruri pe
care să le regreți după aceea, să-ți faci procese de conștiință.
Găsește timp pentru a reflecta.

Dezvoltă răbdarea
Seamănă cu ce am spus mai înainte. Completez cu ideea că
Cel de Sus este foarte răbdător cu noi, chiar și atunci când
suntem răi/când greșim.

Nu căuta să-ți faci dreptate/să te justifici
Știi foarte bine că însuși Iisus a tăcut cînd a fost acuzat pe ne-
drept.

Răspunde calm/cu blândețe
Un răspuns blând potolește mânia. Afirmația se sprijină pe
ideea, care nu este o noutate, că furia declanșează furie,
calmul îndeamnă la calm…

Gândește la ceea ce ar putea fi adevărat în critica respectivă
S-ar putea ca Dumnezeu să-ți vorbească prin intermediul
persoanei care te judecă. Întoarce-te spre Dumnezeu, în pofida
greșelilor și păcatelor tale. Revino la credință.

Consideră că s-ar putea să nu ai o viziune clară asupra lu-
crurilor

Cel care-și permite să te critice poate că vede ceva ce tu nu
reușești să vezi la tine. Pare destul de dificil să faci un pas
înapoi, atunci când te afli într-o situație cu care nu ai fost
obișnuit.

Martorii au câteodată o viziune mai clară a ceea ce se întâmplă.
Fii atent, lasă-te ghidat dacă simți că este cazul.

Ține cont de sfaturile altor persoane
Înțelepciunea o poți descoperi la mulți oameni din jurul tău. Nu
ezita să le ceri sfatul, înainte de a recurge la o reacție.

Roagă-te la Dumnezeu să-ți dea înțelepciunea sa
Domnul este singurul care te poate instrui, arătându-ți calea ce
trebuie urmată. Îndreaptă-ți mai întăi privirea către tine și vei
putea accepta critica, ca un pas înainte, ca semn de înțelepciune.
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Ziua internaŢionaLă a coPiLuLui

1 iunie
Ziua internaţională a copilului

În fiecare an, în prima zi de vară  se celebrează Ziua
Internaţională a Copilului, prilej de a sărbători cea

mai frumoasă perioadă din viaţa fiecărui om –
copilăria, de a oferi sprijin copiilor, de a aprecia şi iubi
copiii şi de a promova bunăstarea copiilor din toată
lumea. A fost sărbătorită pentru prima dată la nivel
naţional în Turcia în data de 23 aprilie 1920. Ziua
Internaţională a Copilului - 1 Iunie, a intrat în istorie,
ca avînd începuturile în anul 1925, an în care la
geneva s-a ţinut Conferinţa Mondială pentru
bunăstarea copiilor.

1 iunie - Ziua Internaţională a Copilului, este ziua în
care revenim cu toţii la momentele tandre şi plăcute
ale copilăriei inocente, alături de generaţia în creştere.
Este ziua în care încercăm încă o dată să conştientizăm,
că interesul pentru copil trebuie să fie  unul prioritar
şi că, toţi copiii au nevoie de sprijinul şi atenţia
noastră zi de zi.

ONU a susţinut această iniţiativă şi a proclamat
protecţia drepturilor, vieţii şi a sănătăţii copiilor drept
una dintre priorităţile sale de activitate.

Declaraţia cu privire la drepturile copilului a fost
aprobată pe 20 noiembrie 1959 şi a proclamat drepturi
egale pentru copii la educaţie, învăţământ, asigurare
socială, dezvoltare fizică şi spirituală indiferent de
culoarea pielii, naţionalitate, origine socială, situaţie
materială sau alte statuturi. Declaraţia face un apel
la părinţi, organizaţii negurnamentale şi guvernele
tuturor statelor de a recunoaşte şi a respecta drepturile
copiilor. Declaraţia de la geneva cu privire la Drepturile
Copilului a proclamat necesitatea unei protecţii speciale
a copiilor. Decizia despre instituirea unei zile pentru
protecţia copiilor a fost adoptată de către Federaţia
Democratică Internaţională a Femeilor în cadrul unei
sesiuni speciale din noiembrie 1949.

Societatea noastră are nevoie de copii educaţi şi
sănătoşi, copii, de care să fim mîndri. Astăzi, devine
tot mai evidentă preocuparea structurilor atât la nivel
naţional, cât şi internaţional, asupra domeniului
protecţiei drepturilor copilului. prin ratificarea de către
ţara noastră a Convenţiei internaţionale cu privire la
drepturile copilului, statul s-a angajat să asigure
ocrotirea drepturilor copilului, devenind responsabil
pentru elaborarea şi adoptarea de politici naţionale
clare pentru  protecţia copilului, precum şi folosirea
unor  mecanisme eficiente, iar în toate acţiunile sale,
să ţină cont de interesul prioritar al copilului.

Dacă mulţi copii s-au distrat şi au sărbătorit alături de
cei dragi, astăzi fiind poate mai răsfăţaţi decât în alte
zile, este bine de ştiut că există şi copii care nu au
puterea să zâmbească, aceştia trăind o viaţă prea
dură pentru vârsta lor şi cunoscând problemele triste
ale vieţii de la o vârstă prea fragedă.

Fiind băiet păduri cutreieram
de Mihai Eminescu

Fiind băiet păduri cutreieram
Şi mă culcam ades lângă izvor,
Iar braţul drept sub cap eu mi-l puneam
S-aud cum apa sună-ncetişor:
Un freamăt lin trecea din ram în ram
Şi un miros venea adormitor.
Astfel ades eu nopţi întregi am mas,
Blând îngânat de-al valurilor glas.

Răsare luna,-mi bate drept în faţă:
Un rai din basme văd printre pleoape,
pe câmpi un val de arginţie ceaţă,
Sclipiri pe cer, văpaie preste ape,
Un bucium cântă tainic cu dulceaţă,
Sunând din ce în ce tot mai aproape…
pe frunza-uscate sau prin naltul ierbii,
părea c-aud venind în cete cerbii.

Alături teiul vechi mi se deshcide:
Din el ieşi o tânără crăiasă,
pluteau în lacrimi ochii-mi plini de vise,
Cu fruntea ei într-o maramă deasă,
Cu ochii mari, cu gura-abia închisă;
Ca-n somn încet-încet pe frunze pasă,
Călcând pe vârful micului picior,
Veni alături, mă privi cu dor.

Şi ah, era atâta de frumoasă,
Cum numa-n vis o dată-n viaţa ta
Un înger blând cu faţa radioasă,
Venind din cer se poate arăta;
Iar păru-i blond şi moale ca mătasa
grumazul alb şi umerii-i vădea.
prin hainele de tort subţire, fin,
Se vede trupul ei cel alb deplin.

La gura sobei
de Vasile Alecsandri

Aşezat la gura sobei noaptea pe când viscoleşte
privesc focul, scump tovarăş, care vesel pâlpâieşte.
Şi prin flacăra albastră vreascurilor de aluni
Văd trecând în zbor fantastic a poveştilor minuni.

Iată-o pasăre măiastră prinsă-n luptă c-un balaur;
Iată cerbi cu stele-n frunte care trec pe punţi de aur;
Iată cai ce fug ca gândul; iată zmei înaripaţi
Care-ascund în mari palaturi mândre fete de-mpăraţi.

Iată pajuri năzdrăvane care vin din neagra lume,
Aducând pe lumea albă feţi-frumoşi cu falnic nume;
Iată-n lacul cel de lapte toate zânele din rai…
Nu departe stă pepelea, tupilat în ilori de mai.

Dar pe mine ce m-atrage, dar pe mine ce mă-ncântă
E Ileana Cosânzeana!… în cosită floarea-i cântă.
până-n ziuă stau pe gânduri şi la ea privesc uimit,
Că-mi aduce viu aminte de-o minune ce-am iubit!

La plimbare printre stele
de Emilia Plugaru

Îmi iau visul de căpăstru
Şi pornesc cu el la drum.
Am ajuns până la stele,
Suntem buni amici acum.

Ne jucăm şi ne dăm huţa
pe-o steluţă mică, mică.
E atât de sus, dar mie
Nici un pic nu-mi este frică.

Obosit de-atâta scrânciob,
Merg spre stele să le zic:
Noapte bună, hai, steluţe,
Mai dormiţi şi voi un pic.

Mie-mi este dor de casă.
Unde e căsuţa mea?
Vai de mine, ce ne facem?
Şi pământul e o stea!

Oare cum îl vom găsi?
Ceru-i doldora de stele,
Toate-s mici şi luminoase,
Toate seamănă-ntre ele.

Deodată o steluţă
Clipoceşte, bag de seamă,
Cu lumina ei albastră,
Face semne că ne cheamă.

Face semne să ne ducem,
Să-i venim în ospeţie.
plec cu visul într-acolo,
Înspre steaua sinilie.

Observăm că steaua noastră
E pământul, ne-a găsit
El pe noi şi-acum ne strigă:
– Copilaşi, bine-aţi venit!


