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Scrisoare președintelui
Donald Trump

românia după 10 ani
în uniunea europeană (ue)

Profil româno-american: Baruir

(pag. 13)

Stimate Domnule Preşedinte Donald Trump,
Din informațiile avute, noi, americanii de origine română, v-am votat în proporție de peste 90%. Suntem mândri

și cu speranță în succesul dumneavoastră ca președinte al Statelor Unite.
Timp de aproape un secol, America a reprezentat visul milioanelor de oameni din multe țări ale lumii de a ajunge

și de a trăi pe meleagurile americane. Cu facilități unice din sistemul social, economic și politic, America a fost un
magnet al speranței oamenilor de pretutindeni de a avea cu adevărat o viață liberă și prosperă. Așa a fost zeci și
zeci de ani, iar noua și marea națiune dintre Atlantic și Pacific a devenit cea mai bogată, frumoasă și puternică din
lume.

Oare astăzi America mai este minunată cum a fost? Da și nu. Unii susțin că teoria ”plictisului social” ar fi o
cauză de regres... Alții, cei mai numeroși, justifică incertitudinea în care se află măreața națiune prin deciziile și
orientările greșite date de către conducătorii săi pe plan extern, dar și în interiorul țării. În ultimul timp, la nivel
internațional, America s-a lăsat antrenată în nenumărate situații periculoase și enorm de costisitoare pentru ea.
Marele președinte Ronald Reagen a salvat din comunism țările europene, în principal prin diplomație, chiar dacă
a folosit și ”diplomația forței”.

Astăzi, sacrificiile americanilor pentru binele și liniștea altor nații sunt enorme și de multe ori fără rezultat. Toate
au o limită, inclusiv în a-i ajuta pe alții. O vorbă veche românească spune că e mai aproape cămașa decât haina.
Aceasta este și viziunea dumneavoastră, domnule președinte Donald Trump, viziune corectă și benefică în primul
rând pentru patria și neamul dumneavoastră.

Deplin succes, domnule președinte, succes pentru a face America minunată din nou!
God bless America!

Vasile Bădăluță

(pag. 18-19)



2 ll 11 ianuarie, 2017 Romanian Journal • New York

 
 

- CARGO
SHIPPING LLC

    Acceptam comenzi din Romania 
               pentru orice produse!

   PENTRU INFORMATII SUPLIMENTARE CERETI CU ALEX!

    PRETURI TRANSPORT AERIAN:

   
   

   PRETURI TRANSPORT MARITIM:

   
   

La cerere oferim asistenta vamala.

      
 
      

1.
2.
3.
4.

Companie Romaneasca de Transport International 
        OFERIM SERVICII IMPECABILE  

ATENTIE

 
 

    

   

    

   
   

   

   
   

      
 
      

E-
 
 

    

   

    

   
   

   

   
   

      
 
      

-Z
 
 

    

   

    

   
   

   

   
   

      
 
      

S  H  I  
 
 

    

   

    

   
   

   

   
   

      
 
      

CACAARGGO
I  P  P  I  N  G 

 
 

    

   

    

   
   

   

   
   

      
 
      

O
LLC

 
 

    

   

    

   
   

   

   
   

      
 
      

anie RCom

 
 

    

   

    

   
   

   

   
   

      
 
      

45-52 43rd Street, SUNNYSIDE, NEW YORK, NY
 (718) 392-2090 

eb   W Website: www

Duminica deschis numai la cer

anie R

 
 

    

   

    

   
   

   

   
   

      
 
      

45-52 43rd Street, SUNNYSIDE, NEW YORK, NY
 (718) 392-2090  (718) 392-2091 

.easyshippingllc.com bsite: www w.easyshippingllc.com 
ORAR: Luni-Joi 10-6; V

e. S       erre. Sunati din timp la 646-279-6076 pentru appointment.Duminica deschis numai la cer

omaneasca de T

 
 

    

   

    

   
   

   

   
   

      
 
      

45-52 43rd Street, SUNNYSIDE, NEW YORK, NY
 (718) 392-2091  Fax: (718) 482-8509

.easyshippingllc.com  Email: office@
ineri 10-5; Sambata 10-3.: Luni-Joi 10-6; V

e. Sunati din timp la 646-279-6076 pentru appointment.

t Int

 
 

    

   

    

   
   

   

   
   

      
 
      

1104145-52 43rd Street, SUNNYSIDE, NEW YORK, NY
 Fax: (718) 482-8509

e-zshipping.com Email: office@
ineri 10-5; Sambata 10-3.

e. Sunati din timp la 646-279-6076 pentru appointment.

national t Int

 
 

    

   

    

   
   

   

   
   

      
 
      

national 

 
 

    

   

    

   
   

   

   
   

      
 
      

1.
2.

ransp     TTransportam colete oriunde in Eur
(Romania, Ungaria, Bulgaria, Polonia, etc.) 

T

anie RpCom
        OFERIM SER

 
 

    

   

    

   
   

   

   
   

      
 
      

ransportam colete oriunde in Eur
(Romania, Ungaria, Bulgaria, Polonia, etc.) 

ransportam container

omaneasca de Tanie R
        OFERIM SER

 
 

    

   

    

   
   

   

   
   

      
 
      

opa ransportam colete oriunde in Eur
(Romania, Ungaria, Bulgaria, Polonia, etc.) 

e cu marfuri pentru persoane 

ansrasca de T  r
I IMPECCIVI         R         RVI

 
 

    

   

    

   
   

   

   
   

      
 
      

(Romania, Ungaria, Bulgaria, Polonia, etc.) 

t Intorpans
ABILE  I IMPEC

 
 

    

   

    

   
   

   

   
   

      
 
      

national ert Int
ABILE  

 
 

    

   

    

   
   

   

   
   

      
 
      

national 

 
 

    

   

    

   
   

   

   
   

      
 
      

2.
3.
4.

ransp  TTransportam container
fizice si juridice; autoturisme si utilaje gr

Oferim container
cu serviciul DOOR TO DOOR

Prin firma noastra puteti pr
orice aparatura electr

 
 

    

   

    

   
   

   

   
   

      
 
      

e cu marfuri pentru persoane ransportam container
fizice si juridice; autoturisme si utilaje gr

e de 20 sau 40 Ft. Oferim container
cu serviciul DOOR TO DOOR

Prin firma noastra puteti pr
onica sau casnicaorice aparatura electr

 
 

    

   

    

   
   

   

   
   

      
 
      

e cu marfuri pentru persoane 
fizice si juridice; autoturisme si utilaje gr

e de 20 sau 40 Ft. 
cu serviciul DOOR TO DOOR

ocura Prin firma noastra puteti pr
onica sau casnica

 
 

    

   

    

   
   

   

   
   

      
 
      

e cu marfuri pentru persoane 
elefizice si juridice; autoturisme si utilaje gr

onica sau casnica

 
 

    

   

    

   
   

   

   
   

      
 
      

 
 

    

   

    

   
   

   

   
   

      
 
      

 
 

    

   

    

   
   

   

   
   

      
 
      

Acceptam comenzi din Romania 

     La cerere facem noi comanda, pentru un comision minim. 

orice aparatura electr

 
 

    

   

    

   
   

   

   
   

      
 
      

Acceptam comenzi din Romania 
u orice pr               pentr

     La cerere facem noi comanda, pentru un comision minim. 

onica sau casnicaorice aparatura electr

 
 

    

   

    

   
   

   

   
   

      
 
      

Acceptam comenzi din Romania 
oduse!u orice pr

     La cerere facem noi comanda, pentru un comision minim. 

onica sau casnica

 
 

    

   

    

   
   

   

   
   

      
 
      

Acceptam comenzi din Romania 
oduse!

     La cerere facem noi comanda, pentru un comision minim. 

onica sau casnica

 
 

    

   

    

   
   

   

   
   

      
 
      

 
 

    

   

    

   
   

   

   
   

      
 
      

 
 

    

   

    

   
   

   

   
   

      
 
      

PRETURI TRANSPOR
w Yee NtCole

Se adauga asigurar

PRETURI TRANSPOR

 
 

    

   

    

   
   

   

   
   

      
 
      

PRETURI TRANSPOR
ti la resk – Bucuror Y Yor
ti la domiciliues     – Bucur

vincie la domiciliuo     – Pr
ea coletului $14.50/colet. (Carburant $0.25/Lb inclus)ea si manipularSe adauga asigurar

PRETURI TRANSPOR

 
 

    

   

    

   
   

   

   
   

      
 
      

T AER NSPOR RT AERIAN:
aantezenteprti la r  $2.

ti la domiciliu 0/Lb. p1 $2.

vincie la domiciliu 0/Lb. p1 $2.

ea coletului $14.50/colet. (Carburant $0.25/Lb inclus)

RITIM:T MA NSPOR RT MA

 
 

    

   

    

   
   

   

   
   

      
 
      

T AERIAN:
0/Lb.1 $2.

tlus $8/cole0/Lb. p

tlus $22/cole0/Lb. p

ea coletului $14.50/colet. (Carburant $0.25/Lb inclus)

RITIM:

 
 

    

   

    

   
   

   

   
   

      
 
      

 
 

    

   

    

   
   

   

   
   

      
 
      

 
 

    

   

    

   
   

   

   
   

      
 
      

PRETURI TRANSPOR
w Yee NtCole

Se adauga asigurar

k - Consorw Y YoreN

 
 

    

   

    

   
   

   

   
   

      
 
      

PRETURI TRANSPOR
ti la resk – Bucuror Y Yor
ti la domiciliues     – Bucur

vincie la domiciliuo     – Pr
ea coletului $14.50/colet. (Carburant $0.25/Lb inclus)ea si manipularSe adauga asigurar

ainer Contaanttk - Cons
La cerere oferim asistenta vamala.

 
 

    

   

    

   
   

   

   
   

      
 
      

RITIM:T MA NSPOR RT MA
aantezenteprti la r .60/Lb. $1

ti la domiciliu .60/Lb. plus $1

vincie la domiciliu .60/Lb. plus $1

ea coletului $14.50/colet. (Carburant $0.25/Lb inclus)

: 20 Ftainer  de la 
La cerere oferim asistenta vamala.

 
 

    

   

    

   
   

   

   
   

      
 
      

RITIM:
.60/Lb.

t $8/cole.60/Lb. plus

t $22/cole.60/Lb. plus

ea coletului $14.50/colet. (Carburant $0.25/Lb inclus)

de la $3600
La cerere oferim asistenta vamala.

 
 

    

   

    

   
   

   

   
   

      
 
      

 
 

    

   

    

   
   

   

   
   

      
 
      

 
 

    

   

    

   
   

   

   
   

      
 
      

U INFPENTR

 Urmatoar
        Alcool,   

 Coletele nu pot fi expediate fara inventar si valoar
TENTIEEAAT

 
 

    

   

    

   
   

   

   
   

      
 
      

TII SUPLORMAATII SUPLIMENTU INF

La cerere oferim asistenta vamala.

oduse sint considerate periculoase si sint interzise: Baterii, Parfumuri, ele pr Urmatoar
        Alcool, Inflamabile, Explosive, Cor

 Coletele nu pot fi expediate fara inventar si valoar

 
 

    

   

    

   
   

   

   
   

      
 
      

ARE CE    LIMENT TARE CERETI CU ALEX!

La cerere oferim asistenta vamala.

oduse sint considerate periculoase si sint interzise: Baterii, Parfumuri, 
a rug    , etc. V  Va rugam sunati pentru detalii.ozive, Spray        Alcool, Inflamabile, Explosive, Cor

e declarata.   Coletele nu pot fi expediate fara inventar si valoar

 
 

    

   

    

   
   

   

   
   

      
 
      

ARE CERETI CU ALEX!

La cerere oferim asistenta vamala.

oduse sint considerate periculoase si sint interzise: Baterii, Parfumuri, 
a rugam sunati pentru detalii.

e declarata.  

 
 

    

   

    

   
   

   

   
   

      
 
      

ARE CERETI CU ALEX!

oduse sint considerate periculoase si sint interzise: Baterii, Parfumuri, 

 
 

    

   

    

   
   

   

   
   

      
 
      



11 ianuarie, 2017 l l 3Romanian Journal • New York

ACTUALITATE

COD GALBEN de ger în toată ţara. 
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, marţi
seară, o nouă atenţionare Cod galben de ger, valabilă
până joi dimineaţă la nivelul întregii ţări.

Potrivit meteorologilor, de marţi noapte de la ora 21:00
până joi dimineaţă la ora 10:00, vremea va fi deosebit
de rece, geroasă dimineaţa şi noaptea în cea mai
mare parte a ţării. Astfel, minimele nocturne se vor
situa în general între -17 şi -10 grade, iar maximele
diurne vor fi negative. Pe de altă parte, judeţele
Constanţa şi Tulcea intră marţi noapte la ora 22:00
sub Cod portocaliu de viscol şi polei, la fel ca şi alte
cinci judeţe din zona Moldovei care vor fi afectate de
ninsori şi viscol. Potrivit avertizărilor emise marţi
dimineaţă de Administraţia Naţională de Meteorologie,
în intervalul 10 ianuarie, ora 22:00 - 11 ianuarie, ora
8:00, în judeţele Constanţa şi Tulcea, va fi în vigoare
un Cod portocaliu de viscol şi polei. În perioada
menţionată, vântul va sufla cu rafale de 70 - 80
kilometri/oră şi se vor semnala ninsori puternic viscolite,
dar şi precipitaţii mixte ce vor depune polei.
De asemenea, în perioada 10 ianuarie, ora 23:00 - 11
ianuarie, ora 15:00, alte şase judeţe din zona Moldovei
vor fi sub Cod portocaliu de ninsori şi viscol. Astfel, în
noaptea de marţi spre miercuri (10/11 ianuarie) şi în
prima parte a zilei de miercuri (11 ianuarie), în judeţele
Călăraşi, Ialomiţa, Brăila, Galaţi, Buzău şi Vrancea,
temporar viscolul va fi puternic, viteza vântului va
atinge 70 - 80 km/h, troienind zăpada şi reducând viz-
ibilitatea sub 50 de metri. Pe de altă parte, începând
din seara zilei de marţi, ora 21:00, şi până miercuri,
ora 21:00, a fost emis un Cod galben de ninsori
moderate cantitativ şi viscol pentru Bucureşti şi pentru
judeţele Iaşi, Bacău, Vaslui, Vrancea, Buzău, Prahova,
Dâmboviţa, Giurgiu şi Teleorman. 

EROII ZILEI - Un grup de tineri
voluntari au deszăpezit curţile

bătrânilor singuri

Grup de iniţiativă, la Titu, pentru sprijinirea bătrânilor din
localitate, neajutoraţi în urma căderilor masive de zăpadă.
Mai mulţi tineri s-au mobilizat pe facebook, prin intermediul
paginii „Tinerii din Titu” şi au dat adunarea în Parcul
Orăşenesc.
„Maine la ora 9.30 intentionam sa ne strangem in Parcul
Orasenesc Titu sa mergem sa deszapezim curtile unor
persoane in varsta. Avem lopeti, avem tot ce trebuie. Hai
sa facem o fapta buna impreuna alaturi de alti tineri ca
noi. Multumim ! Echipa Tinerii din Titu„
Zeci de tineri au răspuns apelului şi au deszăpezit curţile
bătrânilor siguri. Aceştia s-au bucurat în egală măsură de
sprijinul primit, dar şi de prezenţa tinerilor şi de faptul că
cineva le-a mai trecut pragul.

Ministrul de Finanţe explică cum
e cu miliardele lipsă de la buget 

Ministrul a spus ca nu este vorba de o „gaura” la buget,
cuvant pe care el nu l-a pronuntat niciodata, ci despre o
„supraestimare” a veniturilor care vor fi realizate. Stefan
spune ca aceasta supraestimare s-a facut „din ratiuni
politicianiste, ceea ce este greu de explicat cum a putut
un guvern tehnocrat sa aiba un astfel de comportament”,
insa analiza o va face mai departe Curtea de Conturi.
„Cred ca examinarea in cadrul comisiilor de specialitate
odata cu pronuntarea asupra celor doua ordonante de
rectificare bugetara din cursul anului 2016, in conditiile in
care comisiile de specialitate pot beneficia si de asistenta
Curtii de Conturi – e necesar un audit al Curtii de Conturi,
pentru a verifica conditiile in care s-au facut aceste
rectificari – conditiile de legalitate, de oportunitate. Deci,
in aceste conditii, probabil vom avea o concluzie bine
conturata dupa examinarea in cadrul sedintelor reunite
ale celor doua comisii. Azi, birourile reunite vor sesiza
comisiile in acest sens”, a spus ministrul de Finante.
Intrebat de presa daca exista „un iz penal” in aceasta
chestiune, Viorel Stefan a spus ca nu da un raspuns
inainte de auditul Curtii de Conturi.
„Ma fortati la un raspuns pe care nu-l dau inainte de
auditul Curtii de Conturi. Dar, cu siguranta, imi pun un
mare semn de intrebare asupra profesionalismului si
asupra caracterului tehnocrat al modului in care s-a facut
guvernarea din 2016. Mai degraba sunt tentat sa spun ca
a fost un caracter politicianist. (…) E prima data cand se
intampla ca veniturile bugetare sa cada atat de mult. O
cifra preliminata ne duce la 29,2% din PIB cadere de la
32%, am avut si 33%. Surpriza mare din faptul ca un altfel
de rezultat a putut sa fie lasat mostenire de un guvern
tehnocrat”, a subliniat ministrul.
„Cu siguranta, ne vom incadra in deficitul de 3%”
Chiar si asa, Viorel Stefan asigura ca Guvernul va respecta
„la virgula” si „fara rabat” programul de guvernare, care
acum reprezinta „norma legala pentru noi” si in acelasi
timp „cu siguranta ne vom incadra in deficitul de 3%”.
Mai exact cum va afla miercuri Klaus Iohannis, la intalnirea
de la Cotroceni, la care i-a chemat pe premier si pe
ministrul Stefan.
Presedintelui nu ii va fi aratat insa proiectul de buget pe
2017, ci doar un concept de program de guvernare, pentru
ca la buget se lucreaza „intens” si va fi prezentat in
Parlament „speram in cursul acestei luni”.
„Maine la 15:00 ne intalnim cu presedintele, de fapt,
premierul are intalnire cu presedintele, voi fi si eu acolo si
sigur ca pana maine la ora 15:00 ne vom stradui sa avem
foarte bine conturate toate argumentele care sa demonstreze
ca proiectia noastra atat pe venituri, cat si pe cheltuieli si
mai ales viziunea privind indicatorii macroeconomici sunt
corecte toate acestea. Vom adopta o proiectie bugetara
sustenabila cu incadrarea in deficitul de 3%”, a afirmat
Viorel Stefan.
Precizam ca ministrul Stefan este si seful Comisiei de
Buget-Finante din Camera Deputatilor.
Aceasta, alaturi de colegii din Comisia de la Senat, trebuie
sa faca verificari cu privire la rectificarile bugetare realizate
de Cabinetul Ciolos anul trecut, in august si noiembrie.
„O sa le cerem comisiilor de specialitate, inainte de a
intocmi raportul, sa faca o ancheta asupra veridicitatii
datelor care au stat la baza celor doua rectificari pozitive”,
a aratat seful PSD.
Dragnea sustine ca Guvernul Ciolos a prognozat venituri
de 231 de miliarde de lei, insa, la finalul anului trecut,
cand s-a tras linie, veniturile efective la buget au fost de
221 de miliarde de lei, de aici „gaura” despre care vorbeste
de duminica seara.
Presedintele Camerei Deputatilor a mai spus ca „problema
serioasa la care comisiile de buget-finante trebuie sa
gaseasca raspuns, audiindu-i pe toti cei care au fost pe
acest circuit, este cum s-a putut ca in august si noiembrie,
in conditiile in care veniturile se vedea ca sunt mai mici,
sa faca doua ordonante de rectificare pozitiva”.
Si Liviu Dragnea a tinut sa precizeze ca nu se pune
problema ca programul de guvernare al PSD sa nu fie im-
plementat.

Liviu Dragnea: "Eu,
Iohannis,Tăriceanu şi Grindeanu
avem salariu de 21.500 lei. Vreau

să revenim la 6.800" 

„Sunt patru oameni în statul român acum care au acelaşi
salariu – preşedintele României, preşedintele Senatului,
al Camerei - adică eu - şi primul-ministru - 215 milioane
de lei. Mie mi se pare exagerat, în condiţiile în care
discutam de salariul minim de 1450 de lei. Şi eu vreau ca
această ordonanţă să pice şi să revenim la ceea ce era
înainte, adică în loc de 159 de milioane să fie 68 de
milioane. Mi se pare suficient şi putem discuta de salarii
mari doar dacă se leagă salariile demnitarilor ca multiplu
faţă de salariul mediu pe economie. De ce? Creşte
România, cresc şi salariiile astea, pentru că noi vorbim de
demnitarii care ar putea pune umărul ca România să se
dezvolte, să crească”, a spus Dragnea, la Antena 3.
Declaraţiile sale au venit în contextul în care OUG Oprea
prin care s-au majorat salariile demnitarilor este pe ordinea
de zi a sesiunii extraordinare a Camerei Deputaţilor din
luna ianuarie.
„În ceea ce priveşte ordonanţa privind salariile demnitarilor.
Noi vorbim de o serie de demnitari din România care prin
această ordonanţă au salarii foarte mari. Eu am spus că
nu sunt de acord cu această ordonanţă. Am spus de la în-
ceput, de când a fost trimisă în Parlament, că aş putea fi
de acord cu ea doar dacă într-un termen rezonabil -
vorbeam deja în 2015 - se va veni cu legea salarizării,
vom adopta legea salarizării şi toţi românii vor avea salarii
mai mari şi va fi totuşi un raport rezonabil între cele mai
mari salarii şi cele mai mici salarii din România”, a adăugat
Dragnea.

Taxa timbrul de mediu, ştearsă
odată cu cele 102 taxe 

Eliminarea timbrul de mediu, odată cu celelalte 101 taxe,
va complica procedura de recuperare a banilor plătiţi de
toţi cei ce şi-au înmatriculat anterior maşinile. Avocatul
Alexandru Răţoi-Pârvu spune că prin abrogarea OUG
9/2013 dispare şi procedura administrativă prin care se
returnau banii.
Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, Legea
”Dragnea” pentru eliminarea a 102 taxe. Printre acestea
se află şi timbrul de mediu. Până acum cei care îşi înma-
triculau o maşină au continuat să o plătească, deşi Curtea
de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a decis că taxa
este discriminatorie şi a obligat statul român să restituie
banii astfel încasaţi.
Taxa a purtat de-a lungul timpului diferite denumiri: taxa
auto, taxă de poluare, taxă pe emisii poluante, taxă de
timbru etc.
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Noul ministru de Externe anunță REUNIFICAREA
României cu Republica Moldova

Teodor Meleşcanu, propus pentru funcţia de ministru al Afacerilor Externe, a declarat, miercuri, în cadrul au-
dierilor din comisiile de specialitate ale Parlamentului, că România şi Republica Moldova se vor reunifica prin
aderarea la Uniunea Europeană.
"În legătură cu Republica Moldova, poziţia mea este foarte clară şi simplă. România şi Moldova vor fi ţări care
se vor reunifica prin intrarea Moldovei în UE, caz în care toate problemele care privesc frontiera vor fi doar
probleme spirituale şi nu probleme reale. (...) Acesta este modul în care văd eu realizarea acestui obiectiv
naţional al României", a spus el.
Meleşcanu a adăugat că România va sprijini evoluţia pro-europeană a Republicii Moldova, prin aspecte con-
crete. În acest sens, el a menţionat că din împrumutul din 150 de milioane de euro aprobat de Guvernul Ponta
până acum a fost acordată o singură tranşă.
"Mai sunt două tranşe care trebuie să fie rapid puse în aplicare şi vom insista pentru acest lucru. Este nevoie
ca cetăţenii Republicii Moldova să vadă în mod practic că România e o ţară preocupată de dezvoltarea relaţiilor
cu Republica Moldova şi care are în vedere şi creşterea nivelului lor de trai. Tot ce înseamnă construirea de
poduri, interconectarea reţelelor electrice, a reţelelor de gaze, toate aceste proiecte sunt menite să dea acest
mesaj foarte clar care se va răsfrânge şi asupra vieţii fiecărui cetăţean din Republica Moldova", a declarat
Meleşcanu.
El a adăugat că MAE va acorda un sprijin foarte ferm pentru deschiderea rapidă a biroului NATO la Chişinău.
Teodor Meleşcanu a abordat şi chestiunea implicării României în rezolvarea conflictului transnistrean.
"România nu s-a retras, România a fost scoasă din structura care negocia pe problemele Transnistriei. (...)
Planuri existente sunt foarte multe, (...) dar în realitate trebuie să existe şi o disponibilitate din partea principalilor
jucători din acest domeniu, pentru a găsi o soluţie la problema Transnistriei. Principalii jucători sunt: Federaţia
Rusă, Moldova şi Ucraina. Ceea ce putem face şi trebuie să facem mult mai serios este implicarea noastră în
troica în care este reprezentată şi UE şi să facem auzită vocea noastră şi ideile pe care le avem în legătură cu
rezolvarea conflictului transnistrean", a precizat el, conform Agerpres.
Dezvoltând chestiunea relaţiilor cu ţările vecine, Meleşcanu a spus că el concepe politica externă a României
"sub aspectul unor cercuri concentrice".
"Prima prioritate pentru mine sunt ţările vecine. Din păcate, la ora actuală, relaţiile noastre cu vecinii nu sunt
relaţii foarte bune sau aşa cum le-am dori noi. Până acum aveam o zicală, spuneam că cel mai bun vecin al
României este Marea Neagră. Nici măcar Marea Neagră nu mai este un bun vecin prin (...) schimbarea
dramatică a echilibrului strategic în această zonă. În aceeaşi primă zonă intră Ungaria, Bulgaria, Serbia, Moldova
şi Ucraina. Sunt ţări vecine - pentru toate avem în programul de guvernare prevăzute foarte multe lucruri", a
explicat el.
Meleşcanu a reamintit că în 1996 a negociat şi semnat la Timişoara Tratatul de bază dintre România şi Un-
garia.
"Parteneriatul strategic - care a fost şi el unul dintre documentele importante - a rămas, din păcate, la nivel de
document. Vă asigur (...) că printre primele acţiuni pe care le voi face vor fi cele legate de ţările vecine, evident,
Ungaria fiind una dintre ele", a menţionat el.
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PE SCURT,PE SCURT,
ULTIMELE ȘTIRIULTIMELE ȘTIRI

adunate şi prelucrate

de Vasile Bădăluţă

* Donald Trump a declarat că SUA nu vor mai accepta
imigranți proveniți din țări cu risc ridicat de terorism.

* În prima ședință a noului CSM, președintele Iohan-
nis i-a atacat dur pe infractorii politicieni, spunând
că amnistia și grațierea – dezideratul unor politicieni
– pun în pericol statul de drept în România.

*Compania de automobile Mercedes recheamă la
verificare 48.000 de mașini pentru că s-au constatat
probleme la pernele de aer.

* Se știe că Igor Dondon, noul președinte al R.
Moldova, are orientare prorusă. El a declarat că în
țară se vorbește limba ”moldovenească”, nu limba
română. Păi trebuie să fie surd să nu audă că e
aceeași limbă...

* Duminica trecută, un avion militar rusesc s-a
prăbușit deasupra Mării Negre. Toți cei 92 de
pasageri au decedat. 

V. Putin a declarat o zi de doliu național.

* Foarte mulți brazi au rămas nevânduți în București.
Motivul? Comercianții nu au vrut să reducă prețul
nici în ziua de Crăciun.

* Ambasada SUA din București caută candidați pentru
poziția de gardieni (”guard”).

* Papa Francisc a declarat: ”Crăciunul a fost luat osta-
tic de materialism. A devenit o sărbătoare unde
propagandiștii suntem noi, nu pruncul Iisus. Are
dreptate, din păcate.

* La Pitești, câțiva polițiști, deghizați în Moș Crăciun,
au reușit să prindă și să rețină trei traficanți
periculoși de droguri.

* Mikaila Ulmer, o fetiță de 11 ani din Texas, a semnat
recent un contract de 11 milioane dolari cu Whole
Foods, liderul mondial în domeniul alimentelor nat-
urale și organice. Brandul de ”limonadă perfectă” al
fetiței, denumit ”Bee Sweet” va fi pus în vânzare în
55 de magazine. 

* Camera Depitaților a adoptat eliminarea CASS pe
pensii și a impozitului pe venit pentru pensiile de
sub 2.000 lei.

* În cazul crimei din Maramureș, se crede că șeful de
post din Vișeul de Jos a fost executat din ordinul
mafioților din domeniul lemnului.

* Călin Popescu Tăriceanu a declarat că nu exclude
o lege a aministiei pentru cei ce fuseseră
condamnați din parlament.

* Săptămâna trecută, în Aeroportul Internațional de la
Fort Lauderdale (Florida) un bărbat cu armă în
mână a ucis 5 oameni; alți 8 au fost răniți și
transportați la spital. Ucigașul este în custodia
poliției.

* Noul prim-ministru al României este Sorin
Grindeanu. În  Parlament el a fost validat cu 295 de
voturi pentru (133 au fost împotrivă).

* Echipa lui Donald Trump  a cerut ambasadorilor
numiți pe criterii politice de către Administrația
Barack Obama să părăsească posturile până la in-
stalarea noului lider al SUA, pe 20 ianuarie.

* Liviu Pop, fost ministru al Educației, cunoscut mai
ales pentru mușamalizarea plagiatului lui Victor
Ponta, a fost numit, de către premier, secretar de
stat în Ministerul Educației. 

* Un român a murit după ce a sărit dintr-un camion
aflat în mers, la frontiera Franței cu Spania.

* În Germania zilelor noastre, cartea ”Mein Kampf” a
lui Hitler  are un mai mare succes decât s-ar fi
prevăzut vreodată.

* Tăriceanu îi îndeamnă cu insistență pe membrii PNL
să intre în ALDE ca să nu mai fie subordonați ai
PDL-ului.

* De la 1 februarie a.c., este posibil ca în țara noastră
salariul minim brut să urce la 1.450 lei pe lună. Cel
puțin așa spun guvernanții...

* Dacian Cioloș a apreciat că ”pentru România, 10 ani
în UE înseamnă 10 ani de consolidare a
democrației”.

* Traian Băsescu susține că îl va da în judecată pe
Igor Dondon, după ce președintele R. Moldova a
decis să-i retragă cetățenia.

* Prin vocea vicepreședintelui Cătălin Predoiu, PNL
cere demisia lui Victor Ciorbea din funcția de Avocat
al Poporului. Până acum s-au strâns circa 80.000
de semnături pentru această demisie.

* Din cauza ninsorilor abundente, 58 de trenuri de
călători au fost anulate.

* Asociația Magistraților din România se delimitează
de ideea disponibilității de ”a fabrica” dosare pe-
nale.

* Liderul propagandei ISIS a fost descoperit și ucis.
El a fost al 16-lea membru important al rețelei teror-
iste care a fost eliminat anul trecut.

* Mii de euro pe an plătește Victor Ponta pentru studi-
ile fiului său, Andrei (din prima căsătorie), care are
13 ani și învață la o școală privată din nordul Cap-
italei.

* Cătălin Avramescu l-a criticat dur pe Liviu Dragnea,
numindu-l ”șobolan politic” care așteaptă verdictul
într-un alt dosar penal.

* Ministerul Sănătății avertizează că în țară s-a instalat
o epidemie de rujeolă. Peste 2.000 de copii sunt
afectați și tratați.

* Din cauza ninsorilor în exces, salvatorii  din județul
Ialomița nu au reușit să ajungă în timp la două per-
soane care au decedat din cauza hipodermiei.

* Mathew D. postase pe facebook gândurile sale: ”Ne
naștem într-o zi. Murim într-o zi. Absolut orice se
poate întâmpla într-o singură zi”. Și, din nefericire,
el a fost ucis ”într-o singură zi”, a doua zi, de un
șofer beat.

* Patronatele din turism au oferit gratuit camere de
hotel persoanelor care au rămas blocate în
București din cauza zăpezii.

* O femeie de 46 de ani din Sibiu s-a sinucis
aruncându-se în lacul Ocnița din stațiunea Ocna
Sibiului. Ea a lăsat un bilet de adio motivându-și
gestul prin lipsa banilor.

* Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a de-
clarat că operatorii de salubritate care nu au
deszăpezit străzile în aceste zile, își vor pierde con-
tractele, chiar dacă acestea au fost încheiate pentru
15 sau 20 de ani.

* Un tânăr fotomodel (32 ani) din Turcia a impresionat
întreaga lume prin faptul că a renunțat la o carieră
de succes pentru a avea grijă de 500 de câini.

* Un aisberg imens – 700 kilometri pătrați – s-a de-
sprins dintr-un ghețar din Antarctica. NASA îi
urmărește traiectoria.

* O fată de 16 ani a fost operată de apendicită într-un
spital din Capitală. Medicii au fost foarte surprinși
când au găsit în corpul ei un creier cu păr. Spre
norocul fetei, acesta era o tumoare benignă, de
circa 10 centimetri, care a fost extrasă. Pacienta se
simte bine.

* Recent, s-a realizat un program special prin care
credincioșii pot aprinde lumânări în biserică, de la
distanță, cu telefonul mobil.

* Foarte preocupate de soarta noului Guvern, patru
vrăjitoare au descântat: ”Să rămână Guvernul
României curat de farmece, să fie curățat Parla-
mentul României, să fie președintele cu mintea
limpede!” 

LA ORA DE UMOR
- Știi bancul ăla cu iepurele în baie?
- Nu. 
- Nici eu, că ușa era închisă.

***
Doi ardeleni pe stradă.
- No, mă Ioane, ce ești așa supărat?
- D`apăi, mă Ghio, abia aștept să ajung acasă și să

rup chiloții muierii.
- D`apăi  ce ai tu cu chiloții muierii?
- Apăi, mă, așa mă strâng, că d`abia pot mere cu ei

pe stradă...

VORBE ÎNȚELEPTE
Nimeni nu pierde pe nimeni pentru că nimeni nu

posedă pe nimeni. Asta este adevărata experiență
a libertății: să ai lucrul cel mai important din lume
fără a-l poseda. (Paulo Coelho)

*
Este mai bine să mergi singur decât să mergi cu

”turma” într-o direcție greșită. (Diane Grant)
*

Cea mai prezentabilă carte de vizită este bunul simț. 
(Victor Hugo)
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GUVERNUL ROMÂNIEI
Alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016 au
fost câștigate de PSD, care a obținut majoritatea
relativă în Parlament, cu 45,67% din voturi la Senat,
și 45,47 la Camera Deputaților. După ce președintele
Klaus Iohannis a refuzat prima propunere din partea
PSD pentru funcția de premier, anume politiciana
Sevil Shhaideh a fost înaintat numele fostului ministru
Sorin Grindeanu. Într-un interviu comun cu Liviu
Dragnea, Grindeanu afirma că va avea o relație de
subordonare față de Dragnea, președintele PSD.
Pe 30 decembrie Grindeanu a fost desemnat premier
de către președinte.
Componența guvernului a fost anunțată pe 3 ianuarie.
În 4 ianuarie au avut loc audierile miniștrilor în
comisii, guvernul a fost supus votului de încredere
în Parlamentul României (primind 295 de voturi
„pentru” și 133 „împotrivă”), a avut loc ceremonia de
depunere a jurământului la Cotroceni și a fost publicat
decretul în Monitorul Oficial.

Prim-ministru
Sorin Grindeanu PSD

Născut
5 decembrie 1973
Caransebeș, județul
Caraș-Severin
Ocupație om politic,
informatician

Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice
(vicepremier)
Sevil Shhaideh  PSD

Născută
4 decembrie 1964
Constanța, România
Cetățenie România
Etnie Turcii din Româ-
nia
Religie Islam
Ocupație om politic
economistă

Ministrul mediului și schimbărilor climatice (vicepriemier)  
Daniel Constantin ALDE

Născut
26 iunie 1978
Pitești, România
Cetățenie România
Ocupație inginer

Ministrul Afacerilor Interne
Carmen Daniela Dan PSD

Născută
9 octombrie 1970
Cetățenie România
Ocupație  om politic

Ministrul Finanțelor Publice
Viorel Ștefan PSD

Născut
26 iulie 1954
Mitoc, România
Cetățenie România
Ocupație om politic

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Petre Daea PSD

Născut
2 noiembrie 1949
Cetățenie România
Ocupație om politic

Ministrul Afacerilor Externe
Teodor Meleșcanu ALDE

Născut
10 martie 1941
Brad, România
Cetățenie România
Ocupație diplomat, om
politic

Ministrul Apărării Naționale
Gabriel-Beniamin Leș PSD

Născut
23 decembrie 1975
Cetățenie România
Ocupație om politic

Ministrul Justiției
Florin Iordache PSD

Născut
14 decembrie 1960
Caracal, România
Cetățenie România
Ocupație om politic

Ministrul Economiei
Alexandru Petrescu PSD

Ministrul comunicațiilor și societății informaționale
Augustin Jianu PSD

Născut
23 mai 1986
Inginer Informatician

Ministrul Sănătății
Florian Dorel Bodog PSD

Născut
6 septembrie 1971
Ocupație om politic

Ministrul Educației și Cercetării Științifice
Pavel Năstase PSD

Rector ASE, Profesor
Doctor

Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și per-
soanelor vârstnice
Lia Olguța Vasilescu PSD

Născută
18 noiembrie 1974
Craiova, România
Cetățenie România
Ocupație Jurnalist
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Ministrul Fondurilor Europene
Mihaela Virginia Toader PSD

Ministrul Transportului
și Infrastructurii
Alexandru-Răzvan
Cuc PSD

Născut
4 decembrie 1983
Cetățenie România
Ocupație om politic

Ministrul Culturii
Ioan Vulpescu PSD

Născut
17 iunie 1976
Marghita, România
Cetățenie România
Ocupație om politic

Ministrul Tineretului și Sportului
Marius-Alexandru Dunca PSD

Născut
19 iulie 1980
Brașov, România
Cetățenie România
Ocupație om politic

Ministrul Energiei
Toma-Florin Petcu ALDE

Născut
29 aprilie 1978
Cetățenie România
Ocupație om politic

Ministrul Turismului
Mircea-Titus Dobre PSD

Născut
20 decembrie 1978
Cetățenie România
Ocupație om politic

Ministrul Cercetării și Inovării
Șerban-Constantin Valeca PSD

Născut
23 iunie 1956
București, România
Cetățenie România
Ocupație om politic

Ministrul Apelor și Pădurilor
Adriana Petcu PSD

Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antre-
prenoriat
Florin Nicolae Jianu PSD

Ministru delegat pentru relația cu Parlamentul
Grațiela-Leocadia Gavrilescu ALDE

Născută
24 iunie 1966
București, România
Cetățenie România
Ocupație   om politic

Ministru delegat pentru românii de pretutindeni
Andreea Păstârnac PSD

Ministrul delegat pentru Afaceri Europene
Ana Birchall PSD

Nume la naștere
Ana Călin
Născută
30 august 1973
Mizil, România
Cetățenie România
Ocupație om politic

Ministru delegat pentru dialog social
Gabiel Petrea PSD
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DEZVĂLUIRILE LUI GHIŢĂ

Florian Coldea, filmat la vila lui
Sebastian Ghiţă. Generalul SRI
i-ar fi ameninţat cu arestul pe

Ghiţă şi Ponta
Fostul deputat Sebastian Ghiţă dezvăluie la România TV că
generalul SRI Florian Coldea l-a ameninţat pe fostul premier
Victor Ponta în cazul în care finalizează proiectul autostrăzii
Comarnic-Braşov.
"În seara asta o să vă spun de ce cred eu că s-a ajuns aici. Re-
alitatea este că am refuzat să predau România TV sistemului,
procurorilor, serviciilor şi preşedintelui Iohannis. 
Sistemul nu-şi doreşte o presă liberă. O piaţă media în care să
concureze mai multe televiziuni. Antena 3 şi România TV au
descris pe larg abuzurile din asa zisa cruciada anticoruptie
bazată pe dosare falsificate. Sistemului nu-i plac judecătorii
independenţi şi ziariştii care pun întrebări incomode. Sistemul
vrea ca deciziile de la CEDO să rămână necunoscute oamenilor
şi vrea să controleze canalele media. Practic, îşi doresc o
societate în care adevărul nostru să nu mai poată fi spus, să
existe doar adevărul lor.
Au impus un cult al fricii şi ţin în şah Guvernul si Parlamentul
printr-o avalanşă de dosare. Unul dintre conflictele majore pe
care le-am avut cu Coldea ţinea de discuţia despre dezvoltarea
Romaniei, despre faptul că sunt blocate proiectele, că frica
genereaza lipsa de fonduri europene, de faptul ca functionarilor
le este teamă să mai ia orice decizie.

In februarie 2015 a fost oaspetele meu, la o vila a familiei
de la Cheia. A venit cu familia sa. Am dovezi si am sa vi le
arat.
Ponta îşi dorea să continue proiectul Comarnic - Brasov, însa
Coldea nu a fost de acord niciodată cu acest proiect. L-a
ameninţat de faţă cu mine că îl va aresta şi pe el şi pe
funcţionarii CNADNR care indrăznesc să avanseze cu acest
proiect. Îl va aresta dacă va semna contractul.
În februarie 2015 i-am reprosat lui Coldea ca blochează Romania
si nu numai. Mi-a răspuns nervos că europenii vor autostrada
Piteşti-Sibiu, pentru ca acolo e definit culoarul european, iar
restul de bani trebuie să îi păstrăm pentru armament. Pe 17
februarie eu şi Ponta ne-am trezit cu un dosar", afirmă Sebastian
Ghiţă.
"I-am spus că Piteşti Sibiu costă 7 miliarde, iar Comarnic-
Braşov sub un miliard și o putem face în maxim 3 ani. Ce i-am
spus atunci a confirmat acum câteva săptămâni guvernul Cioloş.
Au spus că până în 2023 să îşi ia gândul de la o autostradă.
Eu pot să le spun românilor cine a blocat construirea de
autostrăzi peste Carpaţi. A fost ultima mea discuţie pe 1 februarie
2015. A plecat foarte supărat şi după două săptămâni atât
fostul premier, Ponta cât şi eu ne-am trezit cu dosar.”, a spus
Ghiță.

Fostul premier Victor Ponta a mărturisit în vara lui 2016 la
România TV că a fost avertizat de un om puternic în privinţa
contractului Comarnic - Braşov. Domnul Băsescu ne-a zis public
şi un alt domn ne-a zis în particular.
"Sunt oameni în România care pot să depună mărturie alături
de mine că atunci când am vrut să semnăm Comarnic-Braşov
ne-a zis cineva puternic - direct la DNA ajungeţi dacă faceţi Co-
marnic-Braşov. Domnul Băsescu ne-a zis public şi un alt domn
ne-a zis în particular. Şi Boc a încercat, dacă ţineţi minte. Am
încercat şi eu cu 60% în Parlament şi ministrul meu mi-a zis "ne
bagă în puşcărie dacă facem Comarnic - Braşov", a dezvăluit
Victor Ponta.

Sebastian Ghiţă DEZVĂLUIE scenariul
din spatele dosarului Realitatea:

Kovesi m-a abordat în clădirea K2. 
A vrut să-l înfunde pe Vîntu

Sebastian Ghiţă a prezentat noi dezvăluiri, într-un material
video prezentat de România TV. Omul de afaceri  a susţinut că
dosarul Realitatea Media a fost "măsluit" şi că Laura Codruţa
Kovesi l-a contactat "pentru a distruge Realitatea TV, dorind să
folosească acest post de televiziune pentru sistem". El a mai
susţinut că actualul procuror-şef al DNA ar fi făcut presiuni
asupra sa pentru a veni cu "denunţuri şi date pe care să le in-
terpreteze, dorind să facă un dosar mare care să o împingă
spre vârful Ministerului Public".
"Am sa va prezint felul in care aceste dosare sunt masluite
dupa modelul brevetat de Laura Codruţa Kovesi în celebrul
dosar Realitatea. O sa vedeti felul in care Kovesi a vrut sa
distruga Realitatea tv.
Kovesi m-a abordat in cladirea SRI numita K2, unde stateam
impreuna la masa si mi-a spus ca ascultându-l pe Vîntu si-a dat
seama ca nu mai are finantare pentru Realitatea. A văzut cat de
vulnerabil este Vantu si stia că va accepta intr-un fel sa
primeasca finantare si sa cedeze Realitatea tv. Am acceptat
acest lucru. Dansa s-a gândit ca va putea sa-l doboara si sa-l
scoata din joc mult mai repede, iar probabil Realitatea tv să
devină o televiziune supusa ce va da stiri pozitive la adresa mai
marilor zilei, dar ucrul acesta nu s-a intamplat. 
Am semnat acel contract de management cu Vîntu si am
acceptat sa finantez Realitatea TV. La ceva timp au aparut
frictiunile intre mine si Vîntu, iar Kovesi a stat la panda şi a luat
făcut un dosar pe baza acestor frictiuni/certuri dintre mine şi
Vîntu. A inceput sa-mi explice cum si in ce fel pot fi conduse
discutiile cu Vîntu astfel incat ele sa para santaj, amenintare
sau sa se incadreze la niste fapte penale.
Am ascultat de dânsa ca aveam o relatie de incredere si
prietenie si pentru ca punea pasiune in dorinta dansei de a-l
infunda pe Vântu si nu as fi vrut sa o refuz sau sa ma cert cu
dansa. Doamna Kovesi m-a presat si mi-a sugerat cum sa vin
cu astfel de denunturi si date pe care sa le interpreteze dorind
sa faca un dosar mare care sa o impinga spre varful ministerului
public si sa-si consolideze cariera", a dezvăluit Sebastian Ghiţă.
Sebastian Ghiţă a prezentat luni seară noi dezvăluiri, într-un
material video prezentat de România TV. Omul de afaceri  a
susţinut că dosarul Realitatea Media a fost "măsluit" şi că Laura
Codruţa Kovesi l-a contactat "pentru a distruge Realitatea TV,
dorind să folosească acest post de televiziune pentru sistem".
El a mai susţinut că actualul procuror-şef al DNA ar fi făcut
presiuni asupra sa pentru a veni cu "denunţuri şi date pe care
să le interpreteze, dorind să facă un dosar mare care să o
împingă spre vârful Ministerului Public".
"Am sa va prezint felul in care aceste dosare sunt masluite
dupa modelul brevetat de Laura Codruţa Kovesi în celebrul
dosar Realitatea. O sa vedeti felul in care Kovesi a vrut sa
distruga Realitatea tv.
Kovesi m-a abordat in cladirea SRI numita K2, unde stateam
impreuna la masa si mi-a spus ca ascultându-l pe Vîntu si-a dat
seama ca nu mai are finantare pentru Realitatea. A văzut cat de
vulnerabil este Vantu si stia că va accepta intr-un fel sa
primeasca finantare si sa cedeze Realitatea tv. Am acceptat
acest lucru. Dansa s-a gândit ca va putea sa-l doboara si sa-l
scoata din joc mult mai repede, iar probabil Realitatea tv să
devină o televiziune supusa ce va da stiri pozitive la adresa mai
marilor zilei, dar ucrul acesta nu s-a intamplat. 
Am semnat acel contract de management cu Vîntu si am
acceptat sa finantez Realitatea TV. La ceva timp au aparut
frictiunile intre mine si Vîntu, iar Kovesi a stat la panda şi a luat
făcut un dosar pe baza acestor frictiuni/certuri dintre mine şi
Vîntu. A inceput sa-mi explice cum si in ce fel pot fi conduse
discutiile cu Vîntu astfel incat ele sa para santaj, amenintare
sau sa se incadreze la niste fapte penale.
Am ascultat de dânsa ca aveam o relatie de incredere si
prietenie si pentru ca punea pasiune in dorinta dansei de a-l
infunda pe Vântu si nu as fi vrut sa o refuz sau sa ma cert cu
dansa.
Doamna Kovesi m-a presat si mi-a sugerat cum sa vin cu astfel
de denunturi si date pe care sa le interpreteze dorind sa faca un
dosar mare care sa o impinga spre varful ministerului public si
sa-si consolideze cariera",  dezvăluit Sebastian Ghiţă la România
TV.
"Eu stiu bine cum au stat lucrurile si stie si doamna Kovesi. Nu
am crezut ca se va schimba atat de mult incat sa breveteze
acest model si il va explica si altor procurori care la randul lor
masluiesc dosare.
De ce a vrut Kovesi acest dosar
Kovesi dorea pentru sistem Realitatea TV. Dupa ce am ajuns
acolo au inceput sa ma preseze: sa nu mai apara anumite per-
soane, sa nu mai apara anumite stiri, sa dau afara jurnalisti. Mi-
am dat seama ca exagereaza si am inceput sa refuz. Au aparut
conflicte intre mine si sistem si practic am cedat. L-au ales pe
Elan, iar eu am ales sa construiesc România TV.

Probabil s-au gandit ca proiectul va esua, dar iata ca România
TV a devenit cea mai urmarita statie tv din Romania. Si nici azi
nu executa ordinele sistemului.
Practic, doar cateva voci media au mai ramas sa spuna adevarul.
Ii felicit si pe cei de la Antena 3 care au rezistat presiunii
sistemului. Dosarul dintre RCS si Antena Group este unul
masluit.
Ceea ce s-a intamplat cu Voiculescu, Vantu, Sarbu, Patriciu,
Adamescu vor sa faca si cu mine, sa inventeze dosare si sa ma
duca in inchisoare si sa distrugă România TV.
Cum a fost adus Nicolae Popa din Indonezia
La cererea lui Kovesi o firma de constructii din Ploiesti, care a
primti bani de la Asesoft, a fost cea care a platit avionul pentru
aducerea domnului Nicolae Popa, fost director Realitatea TV
din Indonezia. Realitatea este că o firma privata la cererea
statului roman a platit 200.000 de euro pentru a fi adus cel care
falimentat FNI si care a furat sute de mii de oameni. 
Ce fel de operatiune o fi asta? Oare suntem vinovati de spalare
de bani? E doar dansa sau sunt doar eu? Am actionat eu in
numele statului roman? Ce dovada mai clara vreti ca doamna
Kovesi a inventat acel dosar Realitatea Media si ca folosea
pentru acel dosar mailul secret cucuveauamov".
Fostul director Gelsor, Nicolae Popa, a fost arestat, în 2
decembrie 2009, de autorităţile din Jakarta, Indonezia, el fiind
condamnat de Tribunalul Bucureşti, în 2006, la 15 ani de
închisoare pentru înşelăciune, alături de Ioana Maria Vlas,
decizia rămânând definitivă în 2009. Arestarea lui Popa a
cântărit greu în rezultatul alegerilor prezidenţiale din 2009 (turul
2, Băsescu-Geoană, pe 6 decembrie).

Sebastian Ghiţă, despre 
sistemul statului de drept

"Un procuror Negulescu, zis Portocală, a aplicat aceleaşi metode
ca Laura Codruţa Kovesi în dosarul Realitatea Media. Ascultaţi
cum vorbeşte acest funcţionar al statului român plătit din banii
noştri. Ascultaţi cum vorbeste, cum gândeste, şi cum crede că
dacă mă arestează pe mine sau pe familia mea obţine plângeri
împotriva lui Dragnea, Ponta".

Procuror Negulescu: Băga-mi-aş BEEEPPP în mă-sa! Nu mai
putem să trăim pe planeta Românica din cauza lu' un jegos ca
Sebi Ghiţă care este un vagabond, o zdreanţă. Eu spun aşa...Eu
i-o spun în faţă până la urmă: bă, eşti o zdreanţă! Du-te.....BEEEP
de aici de panaramă!
Coleg DNA: Da, bă, dar ţi-au ţinut spatele şi ăia de la Bucureşti,
bă şi Kovesi ..
Procuror Negulescu: Da. Bă, mă jur că îi spun în faţă că n-am
ce să ..ce să îmi facă să-mi BEEEEEEPPPP . Păi toate n-au
plecat, frate,de la mine?
Coleg DNA: Păi dacă îl bagi pe Ghiţă, îl toarnă pe Dragnea şi,
gata, rezolvăm!
Procuror Negulescu: Lasă-mă, mânca-ţi-aş gura, că-s periculos
rău de tot, mă jur că-s foarte periculos. Dar dacă, bă, dacă nu
mă cunoşti du-te BEEEPPPP, nu te băga cu mine, mânca-ţi-aş
gura, că mă ia capul! Asta nu suport!".
"În prezenta avocatilor mei procurorul Negulescu mi-a spus că
nu voi avea scăpare, şi ca imi va face dosare pana va obtine de
la mine denunturi impotriva prietenilor, rudelor, şi în special
împotriva domnilor Dragnea şi Ponta. Chestiunea aceasta s-a
întâmplat de faţă cu avocaţii mei". 
"Am vazut cu ochii mei ce a facut Kovesi în cazul Realitatea
Media. Am auzit despre cazul închidereii lui Voiculescu de la
Traian Băsescu. Mi-a spus că are şi înregistrări despre inchiderea
lui Dan Voiculescu. Am date şi informaţii despre acest sistem
care l-a executat pe Adrian Sârbu. Toate dosarele cu patroni de
media au fost măsluite", a dezvăluit Ghiţă.

Fostul deputat a subliniat că în cazul său totul a pornit prin
numirea ofiţerului SRI Sabin Iancu, care l-a selectat pe procurorul
DNA Negulescu să facă treburile murdare li l-a ajutat pe
procurorul DNA Negulescu să măsluiască dosarele.
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ACTUALITATE

Vești PROASTE pentru Laura
Codruța Kovesi și Florian Coldea
Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, consideră că, după
apariţia în mass-media a dezvăluirilor făcute de fostul
deputat Sebastian Ghiţă şi chiar a înregistrărilor cu fostul
preşedinte Traian Băsescu, lucrurile au intrat pe "un drum
pe care adevărul nu mai poate fi ascuns"..

"Să sperăm că se va afla adevărul foarte curând. Am o
foarte mare speranţă că se intră pe un drum pe care
adevărul nu mai poate fi ascuns. Nu numai acest adevăr,
ci toate adevărurile. Se va afla adevăr cu adevăr. Mai
sunt puţini care nu înţeleg o semnificaţie extrem de
importantă a votului din 11 decembrie: oamenii nu mai vor
să trăiască în teroare. (...) Oamenii care au votat au zis
că vor să trăiască într-o ţară liberă, în care dacă furi te
duci la puşcărie, dar dacă nu încalci nicio lege poţi să
dormi liniştit. Şi eu cred că unii nu înţeleg că s-a pornit
acest val. E treaba lor că nu înţeleg. Dar valul este greu
să fie oprit. Aproape imposibil. Sper că va fi adevăr cu
adevăr scos la iveală", a spus Liviu Dragnea, marţi seara,
la Antena 3, unde a prezentat punctual măsurile ce
urmează să fie aplicare şi care sunt cuprinse în programul
de guvernare cu care PSD a câştigat alegerile parlamentare
din decembrie 2016.
Liderul social-democraţilor a susţinut că ştie "sigur" că şi
dosarul său a fost stabilit în biroul prezidenţial, subliniind
că toţi judecătorii cinstiţi din România merită respectaţi şi
protejaţi de orice fel de influenţă, pentru ca cetăţenii să
aibă garanţia că în faţa instanţei li se va face dreptate.
Dragnea nu a exclus posibilitatea constituirii unei comisii
de anchetă în urma înregistrărilor apărute cu fostul
preşedinte Băsescu.
"Este foarte posibil să nu se poată evita o comisie de
anchetă. Nu vreau să mă refer la asta pentru că nu ştiu
ce va mai apare. Nu e în regulă. Eu vă spun cu sinceritate,
m-aş fi aşteptat ca preşedintele României când a fost la
CSM să atace acest subiect, pentru că nu ne putem
preface că nu există. E real, nu e real? Dar deja a
confirmat Traian Băsescu. Putem să stăm şi să spunem
că aşa ceva nu există? Când vine vorba de acest subiect
să trecem pe publicitate sau să încercăm să inventăm
alte teme ca să creeze o ceaţă, în loc să discutăm despre
aceste probleme care devin din ce în ce mai reale", a
afirmat Dragnea.
Referitor la înregistrarea video cu directorul adjunct al
SRI, Florian Coldea, la vila lui Ghiţă de la Cheia, Liviu
Dragnea a precizat că nu a avut cunoştinţă despre aşa
ceva, însă consideră că trebuie lămurite aceste lucruri.
"N-aveam de unde să ştiu şi nu investigam eu, nu cercetam
eu unde merge domnul Coldea, sau domnul Sebastian
Ghiţă, sau doamna Kovesi. Nu ştiam că au fost la acea
vilă, nici nu ştiu de ce, când, n-am de unde să ştiu
lucrurile astea. Sebastian Ghiţă era membru în comisia
SRI. Nu e vorba nici de surprindere, dar nici de lucruri
ştiute. Pur şi simplu sunt nişte informaţii care apar acum.
Într-un context care se măreşte din ce în ce mai mult,
fiecare din aceste informaţii devine importantă. Încet,
încet trebuie făcută lumină", a apreciat Dragnea.În ceea
ce priveşte declaraţiile fostului deputat PSD, Sebastian
Ghiţă, că fostul premier, Victor Ponta, a fost ameninţat că
va fi arestat, Dragnea a spus că nu trebuie să rămână la
stadiul de afirmaţii. "Trebuie să vedem toţi dacă realizarea
acelei autostrăzi a fost blocată din acest motiv, sau nu a
fost realizată din alte cauze. Simple afirmaţii aruncate şi
neverificate până la capăt şi nedovedite, nu e în regulă",
a spus liderul social-democraţilor.

Întrebat dacă crede că va fi vreo anchetă la adresa
procurorului-şef al DNA, Dragnea a răspuns că "toată
lumea are" suspiciuni referitor la acest lucru, dar ministrul
Justiţiei ar trebui să aibă un cuvânt de spus.
"Să vedem ce se întâmplă în perioada următoare. Cred
că ministrul Justiţiei trebuie să se exprime la un moment
dat. Cred că trebuie să aibă un punct de vedere, totuşi.
(...) Nu se poate trece peste aceste lucruri, nu pot fi
trecute la "şi altele". E vreo vină, nu e vreo vină, Să nu fie
foarte mult film, foarte multă ficţiune. Trebuie să iasă la
iveală, pentru că altfel toţi actorii au o problemă. Încrederea
în cele două instituţii are de suferit şi nu e în regulă. L-aţi
auzit pe domnul preşedinte Klaus Werner Iohannis având
vreun punct de vedere pe subiectele astea?", a adăugat
liderul PSD.

Nicolae Popa face DEZVĂLUIRILE
care CUTREMURĂ țara: Traian
Băsescu și Kovesi sunt VIZAȚI

Nicolae Popa, supranumit
”tatăl FNI”, a vorbit, în ex-
clusivitate pentru Antena
3, pentru prima dată de
când a fost extrădat din
Indonezia. În 2006 el a
fost condamnat în contu-
macie la 15 ani de în-
chisoare pentru fraudă și
delapidare în legatura cu
colapsul din 2000 al Fon-
dului Național de Investiții
cu un prejudiciu estimat la

1,2 milioane de euro adus unui număr de aproximativ
130.000 de investitori. Condamnarea este definitivă și
fără drept de apel. Popa a mai fost condamnat și la 12 ani
de inchisoare în dosarul FNA. Fiind fugit din țară din
2000, Popa a fost arestat pe 1 decembrie 2009 în Jakarta,
Indonezia și extrădat în România pe 21 aprilie 2011.
Popa spune că Traian Băsescu a contribuit la arestarea
sa pentru a câștiga în turul 2 al alegerilor din 2009. El mai
dezvăluie că Laura Codruța Kovesi a fost în Bali, pe când
era procuror general al României.
”Am plecat pe 7 iunie 2000 din România. Îmi luasem un
bilet de concediu pentru Bali din decembrie 1999. În 2005
am devenit jucător profesionist de bowling. Eu am plecat
legal din România. Am avut viză turistică, apoi viză de
afaceri. Ambasada României la Jakarta mi-a prelungit
pașaportul în 2001.
Eu nu am fost fugar. Am locuit legal în Indonezia, fără să
mă ascund. Eu nu am fost căutat sau nu a existat interes.
Jurj Remus e procurorul care a semnat urmărirea penală
a mea. E procurorul implicat în procesul ginerelui fostului
președinte, Traian Băsescu. Nu-l cunosc și nu m-am
întâlnit niciodată cu Mircea Geoană. Pe mine nu m-a
arestat Interpolul, ci o secție nou înființată a poliției in-
doneziene ce era antrenată de agenți ai FBI. Trebuia o
lovitură emoțională pentru ca domnul Traian Băsescu să
câștige al doilea mandat. El, după primul tur, știu că era la
6 procente în urma lui Geoană.
Domnul Vântu a fost unul dintre adversarii cei mai redutabili
ai lui Traian Băsescu. Și-a dat seama că e un personaj
nociv pentru România.
În timp ce mă aflam în arest la Jakarta, un ofițer a spus că
cineva de la Ambasada României vrea să vorbească cu
mine. Am ajuns într-o sală unde era multă lume, presă,
televiziuni și Marius Iacob, care era procuror adjunct
general al României. Extrădarea mea a avut loc în 21
aprilie 2011. Laura Codruța Kovesi și Angela Nicolae a
fost în Bali la o reuniune a poliției și procuraturii pentru
combaterea criminalității internaționale.

Scandal de corupție! 
DNA pe punctul să confiște 

ambasada SUA
Ambasada SUA a fost prinsă în mijlocul unui scandal
imens de corupție, despre care în mod paradoxal, s-a
vorbit foarte puțin în presă, DNA fiind actorul principal în
această speță.

Pe 21 decembrie 2012, procurorii anticorupție au trimis
rechizitoriul unui dosar extrem de controversat în instanță,
la Curtea de Apel București, dosar cu numărul 9577/2/2012.
Despre ce este vorba? În perioada 2000-2004, Alecu
Ioan Niculae, rectorul  Universităţii de Ştiinţe Agronomice
şi Medicină Veterinară Bucureşti (U.S.A.M.V.),  ajutat de
mai multe persoane, au făcut posibilă aducerea unui
teren de 224 ha, care aparținea statului român, ca aport
în natură la capitalul social al SC Băneasa Investements
Băneasa S.A., societate controlată de celebrul om de
afaceri Puiu Popoviciu. Acest lucru este stipulat chair în
unul din comunicatele DNA.
Odată ajuns în posesia lui Puiu Popoviciu, care este și
cetățean american, acest teren a fost vândut, o parte și
către Ambasada SUA. Mai exact americanii aveau de
plătit 15 milioane de dolari pentru terenul respectiv, timp
de 99 de ani, 8 milioane chiria efectivă și alte 7 pentru
investiții necesare spațiului. Surse susțin că ar fi fost un
fel de donație mascată, întrucât terenul ar fi valorat mult
mai mult.
„În condițiile în care terenul respectiv (ferma Băneasa) se
afla în proprietatea publică a statului, conform legii, nu
putea să facă obiectul vreunei tranzacții și, în plus, a fost
în mod vădit subevaluat. În momentul constituirii ca aport
la capitalul social al SC Băneasa Investments S.A., terenul
a fost evaluat la valoarea de 1 USD/mp, în timp ce
valoarea de piață de la acea dată era de aproximativ 150
euro/mp“, sustine DNA în comunicatul dat când au trimis
dosarul în judecată.
Pe 23 iunie 2016, omul de afaceri Puiu Popoviciu a fost
condamnat  la 9 ani de închisoare cu executare de către
Curtea de Apel București, în acest dosar. Așadar DNA a
câștigat în primă instanță procesul. 
Urmează judecarea la Înalta Curte de Casație și Justiție
(ICCJ) și dacă DNA va câștiga din nou, statul poate
confisca terenul pe care se află în acest moment Ambasada
SUA, pentru că acesta a făcut obiectul unei tranzacții
ilegale, care implică și fapte de corupție. În prezent,
dosarul nu este înscris pe site-ul ICCJ, iar hotărârea nu
apare încă motivată de prima instanță. 
Este interesant ce poziție va avea ambsada SUA în acest
caz, ținând cont de multele luări de poziție privind corupția
din România și susținerea pe care ambsadorul Klemm a
arătat-o de atâtea ori DNA-ului și luptei anticorupție.
În acest moment terenul pe care se află Ambasada SUA
este pus sub sechestru asigurator în cadrul acestui dosar.
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PAGINI DE ISTORIE • ”Epoca de aur” ...

Nicolae Ceauşescu, 
condamnat la moarte 

prin împuşcare 
pentru Roşia Montană.

Ceaușescu garantase împrumuturile contractate de la FMI cu aurul Apuse-
nilor!

Ceea ce ştim, e că la Roşia Montană se află zăcăminte foarte importante de
arseniu, galiu, germaniu, molibden, titan, vanadium şi mai ales WOLFRAM, toate
având aplicaţii militare şi industriale strategice. Wolframul, metalul cu punct de
topire extrem de înalt, este folosit în industria aero-spaţială, dar şi în ogivele
nucleare. Wolframul se găseşte doar în două locuri pe planetă. În Afganistan şi în
România, în Munţii Apuseni. În 1982, România atingea vârful de plată al datoriei
de 11 miliarde USD către FMI şi avea nevoie de lichidităţi pentru a nu intra în in-
capacitate de plată. Conform contractului semnat cu FMI, incapacitatea de plată
presupunea cedarea aurului din Apuseni, cu care România garantase
împrumuturile.

Institutul de Prospecţiuni şi Foraje „Geofizica” aduce la cunoştinţa lui Ceauşescu
că în Apuseni, pe lângă aur se află şi alte comori extrem de importante. Aflând
acestea, Ceauşescu ia o decizie care uimeşte Planeta. În loc să permită FMI-ului
începerea exploatării din Apuseni şi  de la Roşia Montană, Ceauşescu plăteşte
până în 1985 întreg debitul de 11 miliarde USD. Eforturile întregii ţări au fost
imense. Majoritatea produselor alimentare luau calea exportului , energia electrică
era direcţionată 99% spre producţia industrială, limitând astfel în ulte cazuri
accesul populaţiei la iluminatul casnic. Efortul imens făcut de popor în acele
vremuri viza indirect salvarea zăcămintelor din Munţii Apuseni, zăcaminte girate
ca de altfel şi astăzi FMI-ului.

Plătirea datoriilor înainte de termen a înfuriat rău FMI-ul astfel că am fost
penalizaţi aspru prin aproape triplarea dobânzii de drept. Exact precum un
cămătar fără scrupule FMI-ul a mai luat un rând de piele de pe noi, dându-ne un
nou termen pentru luna martie 1989.

Noul termen de 4 ani a fost din nou devansat de Ceauşescu, care cu ajutorul
sacrificiilor imense făcute de popor reuşeşte să strângă suma totală care ne
elibera de absolut orice datorie cu un an mai devreme! Din 1988 Romania nu mai
avea datorii şi nu doar din martie 1989 cum unii trădători încearcă să modifice
adevărul, pentru a ascunde de fapt cele peste 18 miliarde avute în plus la
momentul atacării României, miliarde a căror urmă e îngropată deocamdată în
filele dosarului BANCOREX. România era o maşină de făcut bani, de făcut valută
forte şi nicidecum un morman de fier vechi cum a afirmat agentul străin Petre Ro-
man.

Cele 18 miliarde avute în plus se constituiau din lichidități bancare sub formă de
rezerve valutare, creanțe și sume aflate în curs de achitare ca urmare a exporturilor
efectuate. De ciudă că România nu mai are datorii n-i s-a retras deîndată de către
S.U.A. şi Clauza Naţiunii celei mai Favorizate.
Plusul imens de 18 miliarde U.S.D. a început să producă modernizări în industrie.
UM Cugir spre exemplu a fost dotată cu strunguri noi-nouţe suedeze, strunguri
dotate cu CNC ( comandă numerică computerizată).
Inginerii de atunci au amânat schimbarea liniilor tehnologice pe diverse motive,
iar după lovitura de stat din dec 1989 strungurile moderne, utilajele noi destinate
retehnologizării, au rămas la comandă tot în magazii.

Nu numai la UM Cugir ci în întreaga țară s-a dat stop punerii în funcțiune a
utilajelor noi, deja achiziționate. Industria românească trebuia oprită. Utilajele noi,
strunguri, freze, etc au ajuns la fier vechi conform directivei date de străinul Petre
Roman, actualmente parlamentar PNL.
Fără a avea datorii majore, Ceauşescu pune la cale un plan de exploatare al

Apusenilor încă din 1985. FMI-ul înnebuneşte de-a dreptul, Soros la fel. Planul cu
bătaie lungă a lui Ceaușescu le dă insomni și palpitații deoarece până în 2040
urmau să se exploateze intensiv zăcămintele de aur, argint şi metale rare, ce
urmau să aducă României un profit evaluat în 2013 la nu mai puţin de 400-500
miliarde de euro !!! Profit!!!
Deja se întrecea orice măsură. România nu mai avea nevoie de nimic din afară,
îşi acoperea singură necesarul intern, exporta masiv, şi punea la cale împreună
cu China, Iranul şi Libia, o replică a FMI, prin BANCOREX.

Pentru aceasta Ceaușescu trebuia condamnat la moarte prin împşcare şi România
condamnată la jaf şi sărăcie! Care dintre dumneavoastră n-ați strânge cureaua şi
nu aţi agonisi bănuţ cu bănuţ timp de 8 ani pentru ca apoi să trăiţi 1000 de ani voi
şi neamul vostru în bogăţie şi prosperitate?
Mai mult decât atât imaginaţi-vă ce sume s-au pus în joc de FMI, Soros sau alţii
lezaţi de independenţa noastră financiară pentru a se cumpăra geologi (Gelu
Voican Voiculescu a fost geolog la Roşia Montană până la revoluţie), bancheri
(Mugur Isărescu a fost economist la Institutul Bancar Mondial), economişti
(Stolojan si Văcăroiu au fost colegi la Institutul National de Planificare Economică)
dar nu în ultim rând ingineri care să amâne retehnologizarea, merceologi care sa
deturneze fluxul de aprovizionare cu alimente, …? Aici a greşit Nicolae Ceauşescu
DEOARECE trădarea a venit de lângă el. Dar asta-i altă poveste la care n-am
cum să nu revin atâta timp cât sunt în viaţă. Am văzut cu ochii mei scena
teroristului prezentat la TVR1 pe data de 23. dec. 1989, scenă care a scăpat de
controlul regiei şi care din neatenţia cameramanului la surprins în continuare pe
ofiţerul care cică l-ar fi prins pe aşa zisul terorist cum îl felicita pe acesta!!!!!!!!!!
„BRAVO MĂI, hai că te-ai descurcat bine“, au fost cuvintele de laudă ce au
sincronizat surâsul şmecheresc al acelui actor nenorocit! Am înregistrarea, am
arătat-o ca atare mai multor prieteni…. şi spre uimirea mea am primit doar
răspunsuri indiferente, ilogice şi parcă din partea unora cărora le-a fost şters
creierul.

Mă întreb cu sinceritate oare câţi mai au procesorul mental intact şi curajul de a-
şi apăra ţara neofilit. Oare câţi soldaţi mai are România?
Ceauşescu a demonstrat în timpul procesului – ilegal că a fost un conducător

adevărat ce nu face compromisuri nici chiar în faţa morţii. Chiar
şi acum după 24 ŞI CEVA DE ANI , Iliescu şi ceilalţi poartă-n suflet frica că
Ceaușescu s-ar putea întoarce. Ei simt ceva şi chiar au dreptate. Ceauşescu e
încă „viu” şi istoria-l va răzbuna!
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PROTEST al românilor:
"Lumea este foarte REVOLTATĂ"

O parte dintre românii care locuiesc în SUA au ieșit
în stradă pentru că preotul Gheorghe Cârstea, de la
biserica Sfântul Nicolae, a fost suspendat și se pare
că este forțat, de Arhiepiscopul Nathaniel Popp, să
se pensioneze.
DC News a stat de vorbă cu Laura Domasneanu,
unul din reprezentanții bisericii Sfântul Nicolae, care
a povestit câte lucruri bune a făcut preotul pentru
care au protestat.
"Preotul Cârstea este susținut nu numai de membrii
și enoriașii bisericii Sfântul Nicloae, dar și de alți
români creștini din Miami, California, Canada etc.
Lumea este foarte revoltată pentru că este posibil ca
un preot să fie suspendat după toată muncă pe care
a adus-o comunității de români", ne-a spus Laura
Domasneanu.
"Părintele Cârstea slujește comunitatea română din
America de 30 de ani. De 20 de ani este la parohia
Sfântul Nicolae. Părintele Cârstea duce de ani de
zile mâncarea rămasă de la mese și parastate la
casele de bătrâni și la românii care nu mai au pe
nimeni. A condus de multe ori câte trei ore pentru a
înmormânta oameni săraci care nu mai aveau familie.
A construit biserica cu mâinile sale și cu ajutorul
familiei, enoriașilor și membrilor. Timp de peste 10
ani a urcat pe schele și a pus piatră cu piatră ca să
avem o bijuterie de biserică. Și acum, pentru că este
gata, Nathaniel vrea să pună mâna pe biserică și să
fie gestionată de un preot loial lui", ne-au mai transmis
reprezentanții bisericii Sfântul Nicolae.
De altfel, românii din Troy, încurajați și susținuți de
românii de pretutindeni, vor lupta și nu vor accepta
alt preot la acestă parohie.

"Noi l-am susținut
pe părintele
Cârstea timp de
20 de ani și vom
continua să îl
susținem până la
capăt. Biserica
este a nostră! Ni-
meni nu îl va da
afară pe
duhovnicul nostru
și suntem pregătiți
pentru luptă", a
mai zis Laura Do-
masneanu pentru
DC News. Con-
form spuselor
sale, Arhiepiscop-
ul Nathaniel Popp
nu privește cu

ochi buni comunitatea de români. 
În plus, credincioșii mai doresc un singur lucru:
trecerea bisericii de la OCA (Orthodox Church of
America) la biserica mamă din România (BOR), astfel
încât românii din diaspora americană să fie afiliați cu
Patriarhia Română.

Comisie de anchetă. 
Cioloş şi tehnocraţii au minţit şi
au lăsat o gaură de 10 miliarde

Liviu Dragnea a spus că programul de guvernare al
Guvernului PSD-ALDE nu va fi afectat de gaura pe
care a lăsat-o în buget guvernul tehnocrat.
'Ceea ce m-a nemulţumit şi m-a mirat a fost postarea
lui Cioloş. Nu-mi dau seama dacă e superficialitate,
răutate, rea credinţă. (...) Nu trebuie să-mi răspundă
mie pe Facebook, nici la televizor, ci trebuie să
răspundă comisiei de anchetă. Toată ţara trebuie să
afle de ce sunt mai puţin cu 10 miliarde', a spus Liviu
Dragnea.
'Eu nu sunt scamator, eu sunt inginer şi am lucrat cu
cifre şi lucrez cu cifre. (...) Cifrele n-au cum să mintă',
a subliniat Dragnea, care s-a întrebat cine i-a pus pe
funcţionarii din Ministerul de Finanţe să facă 'hârtii
mincinoase'.
Gaura în buget arată că fosta guvernare tehnocrată
a scăpat din mână controlul evaziunii fiscale şi
instituţiile statului nu au mai funcţionat cum trebuie,
astfel că România a pierdut 10 miliarde de lei din
venituri, care puteau aduce la rectificare 3 miliarde
de lei în plus. 

Se anunţă mişcări de stradă de
amploare: 'Operaţiunea Colectiv 2

pentru un nou Guvern al meu'

Au trecut doar câteva zile din 2017 şi se pare că nu e
linişte deloc în România. S-ar pregăti ample mişcări
de stradă care ar fi menite să dea jos noua putere şi
să aducă la Palatul Victoria un alt guvern de tehnocraţi.
cotidianul.ro susţine că miercuri sunt aşteptaţi 130.000
de oameni în stradă pentru a protesta faţă de ultimele
mutări ale Avocatului Poporului, Victor Ciorbea.
Ciorbea a sesizat Curtea Constituţională privind
neconstituţionalitatea legii 90/2001, cea care l-a
împiedicat pe şeful PSD, Liviu Dragnea să devină
premier. Este vorba despre o campanie pe facebook
ce îndeamnă lumea să iasă în stradă împotriva lui
Ciorbea.
Totul ar semăna, conform sursei citate, cu noiembrie
2015, atunci când mişcările de stradă au dus la
demisia guvernului Victor Ponta şi instalării tehnocraţilor
lui Dacian Cioloş după infernul din Clubul Colectiv.
Acum, prin manifestările anti Ciorbea s-ar forţa
Operaţiunea Colectiv 2 pentru instalarea unui nou
Guvern tehnocrat preferat de către preşedintele Klaus
Iohannis. Printre cei care s-au alăturat acestui protest
deocamdată virtual este şi solistul Tudor Chirilă, unul
dintre cei mai aprigi contestatari ai clasei politice.

De ce nu are Iohannis televizor
în birou

De orice poate fi banuit un vulpoi batran precum
Traian Basescu, dar in niciun caz de faptul ca habar
nu are de ce vorbeste, mai ales atunci cand vine
vorba de dedesubturile din sistem. Cu toate acestea,
fostul presedinte „a scapat porumbelul” ca a interceptat
toate convorbirile pe care le-a avut de-a lungul anilor
in biroul prezidential de la Palatul Cotroceni.
O dezvaluire ce implica, initiatii sistemului stiu de ce,
conotatii mai profunde decat orice alt scandal al mo-
mentului. Pentru ca Traian Basescu nu avea cum sa
faca inregistrarile fara sprijinul activ sau barem tacit
al STS-ului condus de atata amar de vreme de catre
generalul Marcel Opris. Pentru ca, in aceasta speta
cel putin, mai-marii SRI-ului si SPP-ului pot rasufla
usurati, „magareata” cazand pe STS. Insa, tot astfel,
dupa cum sustin sursele noastre, se explica si unul
dintre cele mai mari mistere ale mandatalui lui Klaus
Iohannis, si anume „obsesia” succesorului lui Basescu
de a nu avea vreun televizor in biroul de la Palatul
Cotroceni.
Pe mana STS-ului
Greu de crezut ca STS-ul a efectuat misiuni de in-
registrare a convorbirilor oficiale din biroul lui Traian
Basescu, pe cand acesta era presedintele Romaniei.
De asemenea, oamenii generalului Marcel Opris nu
aveau cum sa riste sa faca astfel de „boroboate” nici
macar pe sestache si in cazul intalnirilor neoficiale,
in absenta unui aviz expres din partea CSAT ofiterii
riscand oricand puscaria. Asa ca, pentru a impaca si
„capra” lui Basescu, dar si „varza” propriei cariere,
cel mai sigur este ca verificarile „anti-tehnica” obligatorii
ale Serviciului de Transmisiuni Speciale au fost unele
voit de mantuiala, neglijand un anume colt unde
ofiterii nu si-au permis sa-si bage nasul.
Iar Basescu a inregistrat ce si cum a vrut, mergand
tocmai pe „mana moarta” a STS-ului.
Nici in ruptul capului
Dupa cum „National” a dezvaluit in exclusivitate,
Klaus Iohannis s-a opus cu vehementa sa pastreze
televizorul lui Basescu in biroul sau, dar si sa accepte
vreun aparat nou. Iar dupa cum reiese din informatiile
intrate in posesia noastra, teama lui Iohannis s-ar fi
datorat tocmai „pontului” primit de la latura sa loiala
din SRI cu privire la faptul ca nu degeaba „televizorul”
lui Basescu mergea non-stop in birou, chiar si in
timpul unor intalniri prevazute in agenda sa. Asa ca
„neamtul” a decis sa sufle si in iaurt, neacceptand in
birou niciun televizor si  vorbind cat mai putin,
preferand doar sa comunice in scris, inclusiv cu
oamenii sai de incredere, atatia cati i-au mai ramas.
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România - 10 ani de UE/MAE: 
Ţara noastră dispune de voinţa

şi capacitatea necesare pentru a
contribui la efortul de revigorare a UE

Aderarea României la Uniunea Europeană în urmă
cu zece ani reprezintă un moment de istorică
însemnătate, care a marcat revenirea deplină în
lumea democratică şi debutul participării ţării noastre,
ca stat membru UE, la procesul decizional european,
precizează MAE într-un comunicat.
''Aniversăm astăzi, 1 ianuarie 2017, 10 ani de la ade -
ra rea României la Uniunea Europeană, moment de
istorică însemnătate, care a marcat revenirea deplină
în lumea democratică şi debutul participării României,
ca stat membru UE, la procesul decizional european.
Acest deceniu a reprezentat pentru România o
perioadă fastă de modernizare şi de dezvoltare so-
cio-economică, de îmbunătăţire a calităţii vieţii cetă -
ţe nilor români, de valorificare a integrării în Piaţa
Unică Europeană. Experienţa de până acum relevă,
totodată, existenţa, în continuare, de premise pentru
o valorificare şi mai eficientă a beneficiilor apartenenţei
la UE'', arată MAE. În toată această perioadă,
menţionează Ministerul Afacerilor Externe, România
s-a situat printre promotorii cei mai activi ai continuării
şi consolidării procesului de integrare europeană.
''Angajarea fermă şi contribuţia la eforturile vizând
identificarea de soluţii la provocările cu care UE se
confruntă sunt recunoscute ca atare de partenerii
noştri şi reprezintă confirmări ale rolului pe care
România îl are astăzi în familia europeană.
Consolidarea pe mai departe a integrării europene
rămâne pentru România un obiectiv strategic. România
va pleda pentru întărirea coerenţei acţiunii UE, pentru
o abordare solidară şi incluzivă la nivel european,
bazată pe definirea şi urmărirea unor obiective
concrete, în consonanţă cu interesele cetăţenilor eu-
ropeni'', afirmă sursa citată. Potrivit MAE, România
dispune de voinţa şi capacitatea necesare pentru a
contribui la efortul de revigorare a UE.
''Este cu atât mai mult în interesul României ca
aniversarea în acest an şi a împlinirii a 60 de ani de
la semnarea Tratatului de la Roma să confirme o
Uniune mai puternică, mai unită şi mai coezivă,
apărătoare a valorilor şi principiilor care au asigurat,
peste timp, fundamentul durabil al construcţiei eu-
ropene'', mai arată MAE.

Castelul Bran, în TOPUL celor mai
scumpe clădiri din lume

Una dintre cele mai importante atracții turistice din
România se numără printre cele mai scumpe clădiri
din lume, în fruntea clasamentului situându-se reședința
regală din Marea Britanie, Palatul Buckingham.
Castelul Bran figurează, alături de reședințe celebre,
printre cele mai scumpe clădiri din lume, construcția
care adăpostește 57 de camere, dintre care 17 dor-
mitoare decorate cu lemn lucrat manual, fiind estimată
la 80-152 de milioane de dolari.
Pe primele trei locuri ale clasamentului se situează:
Buckingham Palace, Marea Britanie - 1.56 miliarde
de dolari -, Antilla, India - 1 miliard de dolari -, și Vila
Leopolda, Franța - 736 milioane de dolari.
Pe locul patru se află Casa Albă, SUA - 320 de
milioane de dolari -, în timp ce Castelul Bran, România,
ocupă locul 12 în clasament - 80-152 milioane de
dolari.

De ce membrii Casei Regale 
nu au nume de familie

Familiile Regale își
trăiesc viața în ochii pub-
licului, dar există despre
ei un lucru pe care puțini
îl cunosc: numele lor.
Asta pentru că, în gen-
eral, nu au nevoie de
un nume de familie. Sunt
atât de faimoși încât sunt
ușor de identificat, și
fără un nume de fami-

lie.
Dar, când membrii familiei regale au nevoie să
utilizeze un nume de familie - atunci când sunt în
școală sau în armată, de exemplu - ei au câteva
opțiuni.
În Marea Britanie până în 1917 Familia Regală nu a
folosit deloc nume de familie. Era folosit numele di-
nastiei, precum Casa Tudor sau Casa York.
Situația s-a schimbat cu domnia lui George al V.
Acesta a decis să schimbe numele casei din Saxa-
Coburg-Gotha în Windsor. El a făcut trecerea din
cauza sentimentelor anti-germane de la începutul
Primului Război Mondial (numele Saxa-Coburg-Gotha
era de origine germană). "Windsor" a venit de la
Castelul Windsor, una dintre proprietățile familiei
regale, scrie The Independent.
Astăzi, familia regală este încă cunoscut sub numele
de Casa de Windsor.
Unii membri ai Familiei Regale au folosit desemnarea
teritorială a familiei lor pentru numele de familie. De
exemplu: când Prințul William și Prințul Harry au
servit în armată, s-au înregistrat sub numele de
William Wales și Harry Wales - pentru că tatăl lor
este Prințul de Wales (Țara Galilor).

Reacţie la nivel european în scan-
dalul dezvăluirilor lui Ghiţă: 

Intervenţia serviciilor poate să
submineze credibilitatea justiţiei

Claude Moraes, preşe -
din tele Comisiei pentru
Libertăţi civile, Justiţie
şi Afaceri interne din PE
intervine în cazul acu -
za ţiilor privind implicarea
serviciilor secrete în
justiţie. ”Urmărim cu în-
grijorare evenimentele
din România, unde
intervenţia serviciilor se-
crete şi a actorilor politici

în activitatea sistemului judiciar poate doar să sub-
mineze credibilitatea justiţiei. Lupta împotriva corupţiei
trebuie să nu aibă părtinire politică, iar direcţia nu
trebuie dictată de diverse interese. Corupţia trebuie
eradicată, oriunde s-ar afla, având la bază procese
corecte şi democratice, respectând drepturile celor
cercetaţi”, a scris Moraes.
Fostul deputat Sebastian Ghiţă dezvăluie la România
TVcă generalul SRI Florian Coldea l-a ameninţat pe
fostul premier Victor Ponta în cazul în care finalizează
proiectul autostrăzii Comarnic-Braşov.

Un celebru general de armată,
REVOLTAT: 'Scutul de la Deveselu

NU ne apără de NIMIC'
Scutul anti-rachetă de la Deveselu ar putea fi un motiv de
negociere între viitorul președinte al SUA, Donald Trump,
și Vladimir Putin. Michael Morell, fost director al CIA, a
afirmat, într-un interviu, că "e foarte posibil ca Putin să îi
ceară lui Trump, în prima întâlnire bilaterală, stoparea
proiectelor antirachetă din România și Polonia".

Într-o emisiune la Realitatea TV, generalul Constantin
Degeratu, fostul Șef al Statului Major, a vorbit despre
acest scut, comparând poziția României cu cea a Cubei
din 1962. "Sincer, acuma nu mai e nimic de făcut. Am
sperat ca, prin aceste alegeri, să înțelegem în ce moment
ne aflăm. Noi, românii, la ora actuală nu înțelegem în ce
moment ne aflăm. Nu suntem într-o stare care să
corespundă cu programul de guvernare. Nu contăm, nu
existăm în exterior. Am externalizat complet răspunderea
– și decizională, și acțională – pentru securitatea națională
și pentru apărare. Scutul este parte a politicii de confruntare.
Noi nu știm în ce joc am intrat cu acest scut. Degeaba îl
avem la ora actuală, pentru că n-am făcut ceea ce trebuia
să facem după aceea, adică o capacitate de apărare
corespunzătoare. Noi nu știm ce rost are scutul acesta
aici. A avut un rost în politica de contraproliferare americană,
vizavi de Iran. Acel lucru s-a încheiat, practic s-a cam
încheiat. Ce vrem de la el? De ce este supărată Rusia că
e aici? Noi înțelegem de ce? Pentru că abia atunci
înțelegem că suntem cumva în poziția Cubei. Deci, se
montează o criză a rachetelor din Cuba. Scutul ăsta poate
să plece mâine, pentru că este din cheltuieli de contrapro-
liferare. Nu are nici o legătură cu apărarea, din punctul
nostru de vedere. Nu ne apără de nimic”, a spus Degeratu.
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...în România mileniului 21
de Mihai Diac

Patru vrăjitoare au descântat Guvernul Grindeanu și au cerut (cui?) ca șeful
statului să aibă mintea limpede

Patru vrăjitoare care susțin că practică magia albă au oficiat, în noaptea de
vineri spre sâmbătă, un ritual cu descântece pentru noul Guvern al României, la
început de mandat, astfel încât premierul Grindeanu să poată colabora cu
preşedintele Klaus Iohannis, informează Mediafax.

Cele patru vrăjitoare – Sandra, Geanina, Jennyfer şi Alexandra, s-au adunat, în
noaptea de vineri spre sâmbătă la marginea Bucureştiului şi au început ritualul
de descântece pentru noul Guvern al României.

Acestea au aprins un foc, pe care au pus un ceaun, iar în cean au turnat rouă
cerească, busuioc descântat cu o noapte înainte, flori, apă de la nouă izvoare,
smirnă şi tămâie veche, după care s-au învârtit în jurul acestuia, rostind
descântecele pentru a se îmbunătăţi situaţia ţării.

”Cum se potoleşte vântul cu pământul, soarele din cer, focul din cuptor, aşa să
se potolească neînţelegerea dintre conducătorii ţării, să se ducă răul din
Parlament, să se ducă răul din Guvernul României, să rămână Guvernul
României curat de farmece, de invidie, de blesteme scăpat, să fie curăţat
Parlamentul României, să fie preşedintele cu mintea limpede şi Guvernul, să
ajute pe toată lumea, să aibă toţi năpăstuiţii de soartă locuri de muncă, să aibă
bucurie, să plece necazul, să plece răul. (...)

Să se potolească farmecele din Guvernul României, să aibă pace, să aibă
înţelegere Guvernul, să dea ţara noastră grâne, să fie România văzută în tot
globul pământesc cu bucurie şi dragoste.

Iar preşedintele ţării şi Guvernul României să aibă pace şi înţelegere, să aibă
toată lumea locuri de muncă”, a fost incantanţia rostită de cele patru vrăjitoare.

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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Trump își va numi ginerele
consilier principal la Casa Albă

Viitorul președinte american, Donald Trump, îl va numi pe
ginerele său, Jared Kushner, consilier principal la Casa
Albă.

Foarte influent în timpul campaniei electorale, Kushner
joacă deja un rol foarte discret de influent strateg pe lângă
socrul său în discuțiile de constituire a viitoarei sale
administrații. Dar ocuparea unui post oficial ridică prob-
leme juridice, notează France Presse, citată de Agerpres.
"Dl.Kushner este determinat să se conformeze legilor fed-
erale americane în materie de etică și suntem în legătură
cu Biroul federal de etică guvernamentală privind măsurile
ce trebuie luate", a indicat un avocat al lui Kushner, citat
de canalul NBC.
Căsătorit cu Ivanka Trump, Jared Kushner va sărbători
marți 36 de ani. El conduce o vastă companie de pro-
movare imobiliară moștenită de la tatăl său.
Proprietar al unei reviste imobiliare și al unui săptămânal
destinat elitei din Manhattan, Kushner a câștigat încred-
erea socrului său gestionând cu abilitate campania aces-
tuia pe rețelele sociale.
Este deja o figură-cheie în numeroase dosare, potrivit New
York Times: echipa de tranziție a lui Trump ar fi cerut ofi-
cialilor din administrația Obama să transmită prin el toate
problemele de politică externă care ar putea să suscite
atenția noului președinte.
Potrivit presei, cuplul Ivanka Trump-Jared Kushner se
pregătește să părăsească New Yorkul pentru a se instala
la Washington cu cei trei copii mici ai lor. Ei ar urma să se
mute în același cartier exclusivist unde ar trebui să
locuiască și Barack și Michelle Obama.

Donald Trump, decizie fără
precedent înainte de investire

Echipa de tranziție a președintelui ales al SUA, Donald
Trump, a emis un ordin general prin care cere ca am-
basadorii numiți politic de Barack Obama să plece din pos-
turi până la data învestirii noului șef al Administrației
americane, potrivit mai multor diplomați familiarizați cu
planul respectiv. Măsura  întrerupe o tradiție de decenii,
refuzând să le mai acorde acestor trimiși externi și cea mai
mică 'perioadă de grație', scrie vineri cotidianul New York
Times, preluat de Agerpres.
Ambasadorul SUA în Noua Zeelandă, Mark Gilbert, a con-
firmat pentru Reuters informația, precizând că ordinul a
fost emis 'fără excepții' și transmis printr-o telegramă
concisă a Departamentului de Stat pe 23 decembrie. 'Voi
pleca pe 20 ianuarie', a scris ambasadorul Mark Gilbert
într-un mesaj pe Twitter.
New York Times citează surse diplomatice conform cărora
administrațiile americane anterioare, atât democrate, cât
și republicane, au acordat în mod tradițional prelungiri pen-
tru a le permite câtorva ambasadori, mai ales celor având
copii de vârstă școlară, să mai rămână la post pentru
câteva săptămâni sau luni.
Ambasadorii 'politici', mulți dintre ei donatori majori care
au fost numiți în funcție în virtutea relațiilor apropiate cu
președintele, pleacă aproape întotdeauna la sfârșitul man-
datului, spre deosebire de diplomații de carieră, care ade-
sea rămân în posturi.
Departamentul de Stat și echipa de tranziție a lui Trump
nu au fost disponibili deocamdată pentru comentarii.
Ordinul amenință să lase pentru mai multe luni Statele
Unite fără reprezentanți confirmați oficial de Senat în țări
foarte importante precum Germania, Marea Britanie sau
Canada, remarcă New York Times.

Un responsabil de rang înalt al echipei de tranziție a lui
Trump a explicat, pentru aceeași publicație, că în spatele
deciziei nu se află o rea intenție, ea fiind menită doar să
garanteze că trimișii în străinătate ai administrației Obama
vor părăsi guvernarea la termen, la fel ca mii de asistenți
politici de la Casa Albă și din agențiile federale.
Donald Trump a adoptat o poziție dură față de posibilitatea
ca oficiali numiți politic de Obama să fie menținuți în funcții,
în contextul în care se pregătește de preluarea președinției
la 20 ianuarie și își propune să întoarcă multe dintre
realizările emblematice, în plan intern și de politică externă,
ale predecesorului său, mai scrie cotidianul newyorkez.

Donald Trump: Numai oamenii
proşti cred că relaţiile strânse

pe care le avem cu Rusia sunt un
lucru rău

Preşedintele ales al Statelor Unite, Donald Trump,
continuă să se opună concluziilor la care au ajuns serviciile
secrete americane asupra implicării Rusiei în alegerile din
2016, iar sâmbătă, acesta şi-a apărat vechea credinţă con-
form căreia relaţia strânsă dintre SUA şi Rusia nu este un
ucru nociv, ci chiar benefic pentru SUA, scrie CNN.
Comentariile lui Trump au fost făcute după ce serviciile se-
crete americane au realizat un raport de evaluare şi au
ajuns la concluzia că guvernul din Rusia a influenţat scruti-
nul prezidenţial american din 2016, acest lucru ducând la
victoria lui Trump.
"Principala concluzie este că preşedintele Vladimir Putin
a ordonat o campanie de influenţare a scrutinului
prezidenţial desfăşurat în SUA în 2016. Scopurile Rusiei
au fost subminarea încrederii publice în procesul demo-
cratic american, denigrarea candidatului Hillary Clinton,
compromiterea capacităţii sale de a fi aleasă şi afectarea
eventualului mandat prezidenţial. Vladimir Putin şi
Administraţia de la Moscova au dezvoltat o preferinţă clară
pentru republicanul Donald Trump", precizează raportul
citat.
Trump şi-a exprimat indignarea pe Twitter în ceea ce
priveşte concluzia acestui raport:
"Faptul că avem o relaţie bună cu Rusia este un lucru bun.
Numai oamenii "proşti" sau fraierii ar crede că acest lucru
este unul rău. Avem suficiente probleme în lume şi fără
asta. Când voi fi preşedinte, Rusia ne va respecta mai mult
decât o face în prezent, iar ambele ţări, cel mai probabil,
vor lucra împreună pentru a rezolva unele dintre cele mai
presante probleme şi aspecte ale LUMII!", a fost mesajul
postat de Trump pe reţeaua de microblogging.

”Mein Kampf”, bestseller 
în Germania

”Mein Kampf”, cartea lui
Adolf Hitler a fost best-
seller în Germania în
2016.
Au fost vândute nu mai

puțin de 85.000 de exem-
plare în Germania. ”Mein
Kampf” a apărut în format
tipărit, pentru întâia oară
de la finele celui de-al
Doilea Război Mondial.
Potrivit Spiegel, "Hitler,
Mein Kampf: O ediție
critică" este a opta tipărire
a lucrării dictatorului ger-
man. 
Până acum, drepturile de

autor au aparţinut guvernului landului Bavaria, dar pentru
că au trecut 70 de ani de la moartea lui Hitler, acestea au
expirat. Astfel, începând cu ianuarie 2016, republicarea a
devenit posibilă.
Dar republicarea a fost una controversată. Mai multe
grupuri de evrei au aprobat ediția, însă multe alte grupuri
s-au opus.
Institutul pentru Istorie Contemporană din Munchen a pre-
cizat că odată cu publicarea ediției critice, dar și a
următoarelor ediții, statutul ideologic de cult al cărții va fi
distrus.

WikiLeaks provoacă iar
RUMOARE în SUA

Raportul CIA privind imix-
tiunea Rusiei în alegerile
americane prin atacuri
cibernetice este un 'comu-
nicat de presă' motivat
politic şi care nu oferă
nicio probă, a apreciat luni
la o conferinţă de presă
online Julian Assange,

care a anunţat cu acest prilej creşterea de la 20.000 la
30.000 de dolari a recompensei oferite de WikiLeaks celor
care dau informaţii despre acei membri ai Administraţiei
Obama care au distrus dosare şi informaţii importante de-
spre activitatea acestei administraţii, relatează AFP.
Conform respectivului raport al CIA, persoane care au
legături cu Moscova au oferit website-ului WikiLeaks e-
mailuri sustrase prin piraterie informatică din conturile Par-
tidului Democrat şi ale lui John Podesta, directorul de
campanie al lui Hillary Clinton, scrie agerpres.ro.
Dar în opinia lui Julian Assange, 'acesta nu este un raport
al unor servicii de informaţii (...) ci un comunicat de presă
care a fost în mod clar întocmit cu scopul de a avea un
efect politic'. 'Este un raport politic împotriva lui Donald
Trump' şi vizează 'delegitimarea' alegerii preşedinte amer-
ican, Donald Trump, a insistat fondatorul WikiLeaks.
Assange a reafirmat că sursele care i-au oferit acele e-
mailuri piratate sunt persoane care nu au legături cu niciun
guvern, inclusiv cel rus, şi a anunţat că recompensa de
20.000 de dolari oferită săptămâna trecută oricui fur ni -
zează website-ului Wikileaks informaţii despre 'orice agent
al administraţiei Barack Obama care a distrus dosare im-
portante' legate de istoria americană a fost mărită la
30.000 de dolari.

Incident în Strâmtoarea Hormuz
între nave militare din SUA şi Iran

O navă militară americană a tras focuri de avertisment în
contextul apropierii unor ambarcaţiuni ale Forţelor navale
iraniene, în Strâmtoarea Hormuz, afirmă oficiali din cadrul
Pentagonului citaţi de site-ul agenţiei Reuters.
Distrugătorul USS Mahan a tras trei focuri de avertisment
spre patru ambarcaţiuni rapide ale Gardienilor Revoluţiei
iraniene, în Strâmtoarea Hormuz. Un elicopter al Forţelor
navale americane a lansat o grenadă fumigenă în cursul
incidentului.

Cele patru ambarcaţiuni rapide iraniene se apropiaseră la
circa 800 de metri de distrugătorul USS Mahan, care es-
corta alte două nave militare americane.
Incidentul, produs duminică dar anunţat luni, intervine cu
puţin timp înainte de instalarea lui Donald Trump în funcţia
de preşedinte al SUA. În septembrie 2016, Trump avertiza
că, dacă va deveni preşedinte, Forţele navale americane
vor deschide focul spre navele militare iraniene din Golful
Persic.
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CULTURĂ

MUGUR ANDRONIC
- aforisme -

Romanul de succes ”În umbra marilor imperii
ucigașe” al scriitorului prof. dr. Mugur Andronic

din Suceava, lucrare deosebită și de o originalitate
indiscutabilă, având subtitlul ”Romanul soldatului aus-
triac bucovinean in vâltorile Primului Război Mondial
și în prizonierat în Italia și Siberia, anunțat în ediția
anterioară a ziarului nostru (9 noiembrie a.c.), poate
fi accesat de către cititorii noştri pe    
Amazon.com/books/Mugur Andronic.
Variantele română, engleză și italiană.

***   
rezentăm mai jos câteva dintre aforismele scriitorului
Mugur Andronic                              
ÎNTREBĂRI  LA  CARE  NU  S-A RĂSPUNS  ÎNCĂ

(ROUĂ DE GÂNDURI POSTUME)

...stau şi mă întreb unde te-am mai văzut cufundată
în oglindeţea lumii?...

***
...e foarte veche comparaţia iubirii cu focul, dar din
nou mă întreb: ce a făcut omul mai întâi: foc sau
dragoste?...

***
...unde te duci, vântule, aşa de îngrozit? De ce nu
eşti ca noi toţi, ca să te poţi plimba şi tu, pur şi
simplu, liniştit şi cu mâinile în buzunare...

***
...sunt cu aproximaţie 70% apă, dar în totalitate sa
universul meu este visare. Ce poate altceva să
rămână din mine decât un pic de rouă depusă pe
Luceafărul de dimineaţă... 

...omul, etalon simbolic al atâtor lucruri şi sensuri, se
află acolo unde moare un înger şi se naşte un di-
avol...

***
...era cea de-a treia zi de când eram printre cei care
nu mai cuvântă. La un moment dat ai venit tu, o fostă
Mis Univers, şi cu un aer distrat, lămbănindu-ţi tibia,
peroneul şi falangele, m-ai întrebat din priviri ade-
menitoare: „Amice, am picioare mişto?”...

***
...lăsând la o parte pudra, oja şi rimelul, pe care le
schimbi foarte des, iubito, eşti ciudată, de multe ori
căzută din lună sau mai de departe. Dar eşti totuşi
iubita mea, obiect zburător neidentificat (OZN) încă...

***
...am petrecut multe nopţi ascultând vioara ascunsă
în trupul tău. Mi-a trebuit însă o viaţă de om să
înlocuiesc struna ruptă de egoismul meu şi să mă
fac arcuş...

***
...te-ai deschis în faţa mea ca o floare. Dacă aş
putea să te pun la presat!...

***
...oboseala este gravitaţie spre moarte, iar somnul
este imponderabilitatea ei...

***
...ochii tăi, mai frumoşi decât toată Renaşterea italiană,
mă magnetizează total

***
...am urmărit cu degetul urma scursă, verticală, a
stropului de ploaie căzut pe geamul detenţiei mele
sufleteşti şi-am înţeles încă o dată că orice lucru are
un început şi un sfârşit...

***
...la ultima campanie de săpături arheologice, am
făcut o descoperire epocală pentru istoria civilizaţiei
umane şi cea a sufletului meu: mormântul unei
prinţese egiptene,perfect conservată. Şi dimineaţa,
când am dezvelit-o, după ce a sunat ceasul deşteptător,
deschizând ochii săi albaştri, milenari, m-a întrebat
îngrijorată: „Iubitule, cât e ceasul? o să întârziem la
serviciu?”... 

***
...ţi-am dat întâlnire la ora 12 fix în faţa inimii mele. Şi
ca două figurine dintr-un vechi orologiu morav, în
sunetul muzicii mecanice, ne-am trezit numai pentru
o clipă faţă-n faţă, am zâmbit şi ... clip, capacul s-a
închis...

...mă stăpânea nebunescul gând să alung definitiv
tristeţea. Dar trebuia să încep cu tine, fără de care
nu pot trăi...

***
...între noi doi există o uşă masivă, pe care fiecare
vrând s-o deschidă, o trage în acelaşi timp, înspre
partea egoismului său. Între noi doi există o uşă
masivă...

***
...auzind un zgomot de paşi în liniştea serii, am întors
capul şi te-am văzut venind, necunoscuto. Ajungând
lângă mine, mi-ai luat familiar de braţ, iar când te-am
întrebat de unde vii, mi-ai răspuns: „De acolo de
unde apune acum soarele”...  Şi când am vrut să te
întreb dacă îi eşti fecioară, punându-mi palma peste
buze, m-ai oprit certându-mă: „Lasă-l pe tătuca să-şi
vadă de drumul dumnealui”...

***
...s-a născu un om. Începe numărătoarea inversă şi
nu peste mult timp, un pic de eternitate, la fel ca şi de
pe o rampă de la NASA, va fi lansat un om spre
stele...

***
...călătoream călare pe o rază a lunii şi şa îmi erau
zorile. Dar cu mâna, coadă de stea căzătoare, în-
dreptam spre ultimii supravieţuitori ai atomului, ca pe
nişte banale raţe la păscut, gândurile de reproş ale
statuilor antice nedezgropate încă...

***
...când lacom mi-am afundat mâinile în Groapa Mar-
ianelor, spre a găsi noi sensuri şi profunzimi finale
iubirii, am crezut că voi da de nisip. Dar am găsit,
spre surprinderea tuturor, o nouă mare, mai mare şi
mai adâncă...

***
...mă uit la tine precum hoţul de tablouri celebre la
următoarea sa pradă...

***
...pentru că din tine n-au rămas decât oase des-
perecheate în amintirile solului vulcanic al gândului
meu, şi pentru că te-am regăsit în altă zi, surprinzător
de tânără sub forma unică a unui descântec getic
pus pe muzica lui Enescu, înţelegându-mi în sfârşit
menirea postumă, mi-am tăiat limba şi m-am făcut
trubadur interstelar, ce priveşte căţărat pe porţile
Luceafărului de dimineaţă (paradoxal, nu ?)
cum...trece...lumea...pe Lipscani...

***
Aproape totul pare paradox, chiar şi atunci când ni
se pare că l-am înţeles!...

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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Profil româno-american

mĂGârDici nerSeSSian
-  Baruir  -

”Viața e scurtă, trăiește-o din plin!”

În cartierul Sunnyside, pe Bulevardul Queens, la numărul 40-07, se află
magazinul BARUIR, cunoscut și recunoscut de oameni, fie armeni, români sau

americani. Calitatea cafelei de aici, delicatesele și alte bunătăți alimentare i-au
dus faima prin întreaga metropolă newyorkeză. Recent, magazinul a împlinit 50
de ani de la înființare.

La o măsuță pe care se află o ceașcă cu cafea aburindă a cărei aromă
parfumează plăcut aerul, stăm de vorbă  cu domnul Măgârdici Nersessian,
proprietar al magazinului.

Reporter: În primul rând, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru amabilitatea de a
acorda un interviu publicației Romanian Journal. Spuneți-ne, vă rugăm, unde
și când ați început drumul în viață și cum v-a fost copilăria?

Măgârdici Nersessian: Vă mulțumesc la rândul meu pentru că apreciați
magazinul Baruir. M-am născut la 3 ianuarie 1937, la București. Am avut o
copilărie fericită. Copilul nu are altă grijă decât să se joace. Și asta făceam
toată ziua cu prietenii mei. Aveam o curte mare și jocul nostru preferat era
fotbalul. pentru că prenumele meu, Măgârdici, e cam lung și diferit de numele
celor mai mulți români, colegii  și prietenii îmi spuneau Micii, iar în New York
mulți îmi spun Mike.

R.: OK, domnule Mike. Spuneți-ne, vă rugăm, ce studii ați urmat? 
M.N.: Am absolvit Școala Armeană de la biserică, am lucrat în domeniul tehnic-

electric, apoi am urmat și absolvit Facultatea de Instalații din cadrul Institutului
de Construcții din București, după care am lucrat vreo 10 ani ca inginer la
Uzinele 23 August, cum se numeau pe atunci.

R.: Când și de ce ați emigrat în Statele Unite? Ce ați lucrat aici?
M.N.: Am plecat din România în 1970. părinții mei veniseră în New York înaintea

mea. Noi suntem armeni și mulți armeni și-au lăsat gospodăriile ca să scape
cu viață de genocidul pe care turcii l-au făcut poporului armean. În New York
am lucrat ca inginer la un institut de proiectări în domeniul instalațiilor.

R.: Toată lumea a auzit și știe magazinul Baruir, dar puțini oameni cunosc istoria
acestui magazin. Sunteți amabil să ne prezentați succint această istorie,
începând cu numele?

M.N. Cu plăcere. În anul 1966, părinții mei, Baruir și  Mannig Nersessian, au
inaugurat magazinul care poartă numele tatălui meu. 

R.: Este foarte bine că ați făcut această precizare, deoarece mulți oameni cred
că pe dumneavoastră vă cheamă Baruir.

M.N. Da, așa este, dar eu m-am obișnuit să fiu numit Baruir, chiar îmi face
plăcere. Baruir, tatăl meu, și-a început viața în Anatolia, apoi în 1929, în plină
criză economică, a venit în București unde a deschis o prăvălie de băcănie și
coloniale. În 1933 s-a căsătorit cu Mannig și au avut doi fii: pe mine și după 3
ani a venit pe lume fratele meu, Sarkis.  Viața tatălui meu este un minunat
exemplu pentru mine și pentru fratele meu Sergiu.  Tata a muncit mult în viața
lui, a fost corect și onest, foarte plăcut de oameni fiindcă a știut cum să se
poarte cu oamenii, cum să-i ajute pe cei care îi solicitau ajutorul.  În 1966  a
deschis acest magazin în New York, pe Queens Bulevard, magazin care
tocmai a împlinit o jumătate de secol de la înființare.  Cu acest prilej deosebit,
am organizat o mică petrecere și am evocat viața și munca părinților mei. Au
fost oameni minunați și părinți minunați. 

R.: Am văzut în fruntea magazinului culorile treicolorului armenesc.
M.N.: Da, este o mândrie națională, o mândrie etnică. 
R.: Știm că magazinul Baruir nu este doar un ”coffee shop”.  Ce ne puteți spune
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din acest punct de vedere?
M.N.: Așa este. La noi în magazin avem o sală specială unde ne întâlnim, mai

ales miercurea sau ori de câte ori simțim nevoia să ne vedem și să discutăm.
Oamenii abia veniți în New York  sau cei deja stabiliți aici au, la noi, un loc
ospitalier de întâlnire. Clubul nostru de miercuri se numește Romanahay,
adică Români-Armeni. personal sunt foarte bucuros că putem să ne întâlnim
aici, mai ales noi, armenii-români. 

R.: Revista ”ARARAT”, periodic al Uniunii Armenilor din România, a dedicat o
întreagă ediție magazinului dumneavoastră și fondatorilor acestuia. Citez
câteva aprecieri făcute de Varujan Vosganian:  ”...Dintr-un nume, Baruir a
devenit o tradiție. În magazin se găsesc câteva scaune și o măsuță la care, în-
cepând cu orele 11, bătrânii se întâlnesc în jurul aburilor ceștilor de cafea...
Astăzi, Măgârdici ține magazinul lui Baruir deschis și la fel de înfloritor...Magazinul
a devenit unul din  cele mai populare locuri de întâlnire a armenilor newyorkezi,
cu deosebire al celor din România.Nu este un simplu magazin. Este o
încrucișare de nume, de vorbe și de fapte, așa cum erau, la răscruci de
dumuri, hanurile de odinioară”. Frumoase cuvinte de apreciere.

M.N.: Ne-a bucurat mult vizita domnului Vosganian și îi mulțumim pentru
aprecierile pe care le-a făcut.

R.: De asemenea, Asociația Culturală Româno-Armeană RAFFI, cu sediul în
Los Angeles, vă transmite gânduri de caldă apreciere. Citez:  ”Cu ocazia
împlinirii a Cincizeci de Ani de existență în New York a renumitului ”BARUIR`COF-
FEE”, vă rugăm cu respect și admirație să primiți din partea Organizației
RAFFI a armenilor de origine Română din Los Angeles și a Familiilor acestora,
cele mai sincere urări de bine și felicitări Familiei NERSESSIAN pentru
menținerea acestui locaș comercial tradițional Armenesc care, de-a lungul
unei jumătăți de secol a evoluat devenind un Centru unde familiile de Armeni
se întâlnesc și continuă tradițiile acestui popor cu o bogată moștenire
comercială și mai ales mândri de tot ce este și reprezintă națiunea Armeană”.

M.N.: Este o bucurie pentru mine și pentru fratele meu să primim astfel de vești
și astfel de aprecieri.

R.: În revista ARARAT am citit că Uniunea Armenilor din  România, UAR, cu
sediul în București, a inclus, printre sărbătorile anului 2016, aniversarea unei
jumătăți de secol de la deschiderea magazinului Baruir și precizează: ”Aici
puteți găsi nu doar cea mai bună cafea de pe coasta de est a Americii, dar și
colecția ziarului Ararat, alte publicații despre armeni în limba română, fotografii
și documente, un ambient plăcut și primitor. Iar tradiția lui Baruir este continuată,
așa cum șade bine unei familii tradiționale de armnei, de fiii săi, Măgârdici și
Sarkis”. Iată alte frumoase gânduri și frumoase aprecieri. Vă felicit!

M.N.:  După cum vă spuneam, ne bucurăm ori de câte ori munca noastră este
apreciată. 

R.: Există vreo persoană pe care o considerați model în viață?

M.N.: O, da. Aceștia sunt părinții mei. Acesta este tatăl meu, Baruir. El a trecut
prin multe necazuri, a suferit enorm, iar în cartea sa intitulată ”Am trecut prin
Valea Morții”evocă aspecte tragice ale genocidului comis asupra poporului
armean, dar care l-au îndârjit și l-au întărit.

R.: În introducerea la cartea semnată de tatăl dumneavoastră, arhimandritul
Anușavan Danielian precizează: ”...din mărturia adolescentului Baruir ies la
iveală câteva trăsături ale poporului armean: să nu se descurajeje, să caute
căi noi pentru a ieși dintr-o criză, virtutea de a munci și de a câștiga prin
sudoarea frunții și, de ce nu, înțelepciunea de a economisi... Chiar și după 88
de ani de la genocid, amintirile îi provocau hohote de plâns, de multe ori eram
silit să ne oprim, pentru a-și șterge lacrimile, înainte de a trece la fraza
următoare... În lacrimile lui Baruir am văzut și am retrăit lacrimile propriului
meu tată, când acesta își amintea de grozăvia Genocidului... Scrierea lui
Baruir amintește fiecărui armean că, descoperindu-și rădăcinile, nepierzându-
și speranța, ci având o credință de piatră, o voință neabătută, și o răbdare fără
limite, trecând prin Moarte spre Viață, va ajunge la victoria supremă”. 

M.N.:   Da, arhimandritul are dreptate: trebuie să ne cunoaștem rădăcinile și
trebuie să ne bucurăm de viață. Viața este scurtă, trăiește-o din plin. 

R.:  Da, de multe ori ne pierdem în lucruri mărunte sau ne supărăm din orice și
uităm că, într-adevăr, viața e scurtă și nu merită să ne irosim în vorbe și
atitudini negative.   Domnule Măgârdici, mențineți legătura cu România? Mai
vizitați România?

M.N.: Sigur că da. Merg în țara mea natală și îmi aimntesc de anii copilăriei și ai
tinereții. Sunt armean-român.

R.: Ce părere aveți despre comunitatea românească din New York? 
M.N.: Am contact mai ales cu clienții români care vin în magazin și cumpără

cafea și delicatese sau ziare românești. Am relații foarte cordiale cu ei. Iar pe
domnul Vasile Bădăluță îl cunosc de mult timp, de pe vremea când era
taximetrist și apoi știu când a deschis programul românesc de radio unde am
popularizat calitatea cafelei Baruir. Toată lumea știe că domnul Bădăluță a
înființat emisiunea Romanian Voice Television (RVTV) și a deschis restaurante
românești. Există puțini români care au făcut sau care fac atât de multe pentru
compatrioții lor.

R.: Da, așa este. Spuneți-ne, vă rugăm, ce vă doriți pentru viitor?
M.N.: În primul rând voi continua munca tatălui meu la magazinul care-i poartă

numele. Îmi doresc să fiu sănătos, că acesta este cel mai important aspect al
vieții. Dacă ai sănătate, poți face orice. Aș vrea ca oamenii să fie buni unii cu
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Theodor Damian
”Lazăre, vino afară”

Ori de câte ori  Theodor Damian publică o carte, știm cu toții că va fi o apariție
editorială de valoare, căci autorul este exigent în primul rând  cu el însuși,

având în același timp respect și apreciere pentru cititori. 
Recent, la editura JUNIMEA din Iași, în cadrul colecției Cantos a fost editat

volumul de poezii intitulat ”Lazăre, vino afară” al scriitorului Theodor Damian.
Prefața aparține lui Vasile Andru iar cuvântul înainte lui Ioan Holban.

Cartea este o lucrare filosofică a unui poet talentat care își pune - și ne face
și pe noi să ne punem  - întrebări despre esența vieții terestre, în relație cu cea di-
vin- eternă.

”Alergăm după lună
cu tot soarele din noi
cu toate furtunile dezlănțuite
și cele încă mocnind
la ce bună alergarea 
dacă suntem cu toții suferind
dacă unii dintre noi pe drum
vor trebui să moară
singura speranță e să te împrietenești
cu prietenul lui Lazăr
și să aștepți să auzi
pe numele tău
cuvântul
Lazăre, vino afară!”

(Lazăre, vino afară)

Textul poetic se condensează într-un strigăt total, ca un semn universal de în-
trebare, strigăt ca o chemare individuală care demonstrează puterea fără egal a
credinței.

Poeziile pornesc de la precepte creștine care sunt trecute apoi prin filtrul
gândirii autorului, se metamorfozează, se îmbogățesc cu noi semnificații care
intrigă și îl pun pe cititor în ipostaza de a reflecta și de a-și limpezi propriile opinii. 

Vasile Andru apreciază cartea ca fiind ”ultimul exercițiu de înviere,  iar titlul ne
propune o experiență, o metodă, un training să înviezi. (...)  Theodor Damian ne-
a împărtășit cum se vede lumea dintr-un altar sau dintr-o agora americană sau de
la catedra universitară sau din misionariatul său pe planetă și toate erau ipostaze
privilegiate. (...) rostirea este ridicată la puterea experienței finale: cum se apropie
ființa de marginea unui personal `mormânt al nestricăciunii `”.

Deși marile întrebări existențiale îl copleșesc de multe ori, poetul-filosof
încearcă să afle răspunsul, chiar dacă acesta este doar parțial:

”Vin marile întrebări
peste noi
ca Fiul omului peste lume
strivitor și tandru deodată
Cu întrebarea în suflet trăim
și cu sufletu-n întrebare
ca fecioara curată
acceptândă și speriată
dar pășind din mirare-n mirare”

(Ca fecioara)

O poezie emblematică este intitulată ”Mor și nu mor”, o aparentă exprimare
ilogică, dar care cuprinde, în subtilul text sugestiv, o întreagă frământare
sufletească, un univers spiritual inundat de întrebările  pe care Omul și le-o fi pus
de la începutul gândirii sale:

”Nu știu dacă Adam
a apucat să numească
toate lucrurile
să are întreg universul
să are și să aibă
ce nu ari nu ai

do ut des
.........................
Nu știu dacă cerurile strălucesc
în cuvântul meu
dar eu strălucesc 
în al lor
așa mi s-a dat
de aceea mor
și nu mor”

(Mor și nu mor)

Căci cine poate ști cu adevărat ce este moartea și dacă murim cu adevărat
sau nu. Cine poate ști cu adevărat unde merge sufletul nostru după moartea
fizică și unde ni se va așeza ființa spirituală, sufletul, acest locaș al esenței totale. 

În postfața la carte, intitulată sugestiv ”Poetul în pustia veacului”, Ioan Holban
îl consideră pe Theodor Damian ca fiind ”unul dintre puținii poeți care ne învață
că, acum, nu mai măsurăm viața cu moartea, ci cu învierea”. 

Volumul  de poezii ”Lazăre, vino afară” este o strălucită punere în ecuație a
problemelor care frământă sufletele însetate de dorința de a înțelege lumea de
Aici și lumea de Dincolo.

prof. Mariana Terra
foto: Alex Marmara
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București și Brașov, 
incluse într-un top Forbes

pentru anul 2017
Două orașe din România au fost incluse într-un top
alcătuit de Forbes privind cele mai ieftine destinații
turistice pentru anul 2017.

Acest clasament, în care figurează Bucureștiul și
Brașovul, este realizat pe baza unor idei de excursii
exotice și accesibile, venite din partea unor experți în
călătorii precum bloggerul Matt Kepnes (Nomadic
Matt), Nicole Brewer de la ILuv2GlobeTrot.com, cuplul
de australieni Caz și Craig Makepeace de la ytravel-
blog.com, canadiana Nadine Sykora, realizatoare a
unui canal YouTube despre călătorii, care a câștigat
o sumă considerabilă vizitând circa 50 de țări, și Lee
Abbamonte, cel mai tânăr american care a vizitat
toate țările din lume.
Primul loc în clasament este atribuit Vietnamului de
Nord, unde se află, potrivit experților Forbes, ''cele
mai senzaționale peisaje'', dar și o cultură ce merită
cunoscută. Culturile de orez de pe versanții terasați,
munții înalți, serpentinele și cultura minorităților
naționale sunt doar câteva dintre acestea. Cazarea
poate costa între 10-15 dolari pe noapte, dar poate fi
găsit adăpost și în dormitoare comune, contra a 5
dolari. Un fel de mâncare costă între 0,5 — 2 dolari,
iar transportul nu este mai mult de câțiva dolari între
orașe, însă o variantă și mai ieftină este închirierea
unei motociclete, scrie Agerpres.
Pe locul al doilea se clasează Bișkek, Kârgâzstan. Cu
93% din teritoriu constituit din munți și cu o istorie și
o cultură de mii de ani, Kârgâzstanul este una dintre
cele mai spectaculoase și subestimate țări din lume,
se arată în topul Forbes. Capitala Bișkek este un cen-
tru incredibil pentru explorarea Asiei Centrale, cu
rămășițe ale Drumului Mătăsii, precum turnul Burana,
aflat în apropiere, și oportunități minunate de drumeție
în peisajul montan. Cazarea în oraș costă circa 15
dolari pe noapte, iar o masă bună începe de la 2
dolari. Cazarea într-o iurtă tradițională, cu două mese
incluse, costă circa 20 de dolari de persoană.
Lisabona, Portugalia, se află pe locul al treilea. Lis-
abona oferă o combinație de muzee, clădiri istorice,
muzică eclectică, viață de noapte, piețe și cafenele,
totul într-o atmosferă arhaică. Cazarea costă în jur de
30 de dolari.
Capitala României, București, ocupă locul cinci în
clasament. ''Cu o arhitectură de câteva secole,
Bucureștiul prezintă o varietate interesantă de vechi
și nou'', scrie Forbes. Publicația recomandă turiștilor
care ajung în capitala României — un ''oraș în dez-
voltare'' — să viziteze numeroasele muzee, cimitire
și situri istorice, neuitând să recomande și viața de
noapte, dar și mâncarea bună și ieftină.
Cel de-al doilea oraș din România prezent în top 21
cele mai ieftine destinații de călătorie în 2017 reco-
mandante de Forbes este Brașov.
''În timpul iernii, România este magică'', scrie Forbes
care recomandă orașul Brașov, cu multiplele sale
''facilități vestice, la prețuri estice''. Turiștii se pot caza
în pensiuni cu tarife accesibile și pot face excursii în

''Alpii transilvăneni'', dar și la Rezervația de urși de la
Zărnești și la faimosul castel Bran, ''inspirația pentru
romanul de groază 'Dracula', din 1897, al lui Bram
Stoker'', după cum se mai arată în articol.
Iată cum arată top 21 cele mai ieftine destinații de
călătorie în 2017, potrivit Forbes:  
1. Vietnamul de Nord
2. Bișkek, Kârgâzstan
3. Lisabona, Portugalia
4. Seul, Coreea de Sud
5. București, România
6. Cape Point, Africa de Sud
7. Creta, Grecia
8. Palawan, Filipine
9. Burleigh Heads, Queensland, Australia
10. Porto, Portugalia
11. Tobago, Trinidad și Tobago
12. Trencin, Slovacia
13. Luang Prabang, Laos
14. Cairo, Egipt
15. Salar de Uyuni, Bolivia
16. Moab, Utah, Statele Unite
17. Antigua, Guatemala
18. Brașov, România
19. Hopkins, Belize
20. Copán, Honduras
21. Tbilisi, Georgia

România, cea mai sigură ţară
DC News a realizat, recent, câteva sondaje pe turism,
ale căror rezultate sunt, aparent, surprinzătoare. Din-
tre cele 10 destinaţii sigure, majoritatea absolută a
cititorilor – peste jumătate - a hotărât că România este
cea mai de încredere destinaţie turistică.

Este normal să fie aşa, deoarece România chiar şi-a
câştigat reputaţia de ţară sigură, atât în contextul
internaţional recent, dominat de atentate, cât şi în
general. Rata criminalităţii este foarte mică. Posesia
de arme de foc este redusă. Legile sunt din ce în ce
mai bine respectate. Dacă stăm să ne gândim, până
la ora actuală, în ultimii 15 ani, atentate au avut loc
în foarte multe ţări dezvoltate: Franţa, Spania, Marea
Britanie, Germania, Belgia, Turcia, Bulgaria, SUA şi
altele. De asemenea, ţări precum Grecia şi Bulgaria
s-au confruntat cu fluxuri de emigranţi ilegali din Africa
şi din Orientul Apropiat. Destinaţii tradiţional turistice
au căzut: Egipt, Tunisia şi altele.
România a trecut, până acum, neatinsă de aceste
probleme grave. Iar această realitate a fost percepută
atât de către români, cât şi de către străini. Multe familii
cu copii au preferat să-şi petreacă în România con-
cediile, având temerea că în alte ţări ar fi în pericol.
Un alt avantaj al României a fost acela că mulţi turişti
români au preferat să călătorească în week-end sau
să profite de zilele libere generate de diverse
sărbători, care s-au legat foarte bine una de alta, în
acest an. Ori, cea mai bună destinaţie pentru
călătoriile scurte este România, ţară cu potenţial tur-
istic mare şi cu obiective turistice răspândite pe tot
cuprinsul teritoriului. Un bucureştean poate ajunge
rapid pe Valea Prahovei, pe litoral sau în judeţul
Braşov, un clujean ajunge repede în Apuseni,
Maramureş, Braşov şi tot aşa...

Dubai - Pe locul doi, ca siguranţă, se află Dubai. An
de an, în cel mai turistic stat al Emiratelor Arabe Unite
călă to resc circa 50.000 de români. Dubai, deşi arab
şi mu sul man, este, oarecum, izolat de regiunile lovite
de atentate şi de nesiguranţă şi este un stat cu un
nivel ridicat de securitate, unde nu au fost înregistrate
niciodată atentate grave. Pe de altă parte, tarifele
pentru pachetele turistice în Dubai au devenit din ce
în ce mai competitive.
Grecia - ca de obicei, rămâne destinaţia externă
numărul 1 a românilor, raportat la numărul de turişti.
Deşi şi Grecia a trecut printr-o tentativă de Grexit în
2015, plus prin desele tranzitări de către emigranţi sau
prin desele greve şi proteste, românii con şti en ti zea ză
că grecii sunt ca noi: ospitalieri, paşnici, foarte primitori
cu turiştii. Portugalia şi Spania au fost în top în 2016
şi promit şi mai mult în 2017. Ca destinaţie cu zboruri
charter, Spania este principala atracţie turistică a ro -
mâ nilor, din cauza căderii Turciei. Portugalia, deşi mai
îndepărtată, trezeşte, la rândul ei, interesul din ce în
ce mai multor turişti români. Croaţia este uşor acce si -
bilă cu automobilul şi cu autocarul, deşi există şi curse
aeriene charter către Split. De asemenea, s-a remar-
cat ca o des ti naţie sigură, fiind solicitată mult mai ales
de către românii din vestul ţării, datorită pro xi mi tă ţii.
Bulgaria - Bulgaria are o percepţie de ţară ceva mai
nesigură decât precedentele şi este explicabil: acum
3 ani a fost un atentat asupra turiştilor israelieni la
Burgas. Pe de altă parte, există legenda furtului de
automobile. Pe litoralul lor au existat puţine astfel de
incidente, dar au fost. Oricum rămâne o destinaţie
solicitată de către români, la destinaţii sigure!
SUA  - Pe ultimul loc se află Statele Unite. De ce pe
ultimul loc? Pentru că nu este o destinaţie încă foarte
cunos cu tă de către români din punct de vedere turis-
tic, avem încă nevoie de vize pentru a ajunge acolo,
iar distanţa este destul de mare. Românii nu cunosc
încă SUA şi au percepţia că este o ţară „închisă" viz-
itatorilor, deşi nu este aşa.

Zonele cu tradiţii, fruntaşele topului
de turism rural

În ceea ce priveşte cea mai bună zonă de turism rural
din țara noastră, este de aşteptat ca Bucovina şi
Maramureş să ocupe primele două locuri. Cele două
sunt regiunile unde tradiţiile s-au păstrat din ce în ce
mai bine, fiind căutate, în egală măsură, atât de către
turiştii români, cât şi de către cei străini. În urmă cu
20 de ani, străinii doreau case cât mai autentice, dar
cu grup sanitar modern, iar românii preferau vile
kitsch, cu termopane, în mijlocul naturii. Mă bucură
că, din cauza excesivei urbanizări, şi românii au în-
ceput să aleagă autenticitatea, în ultimii 10 ani.
Bran-Moieciu - Pe locul 3 se află Bran-Moieciu, zona
de turism rural numărul 1 a României. Aici se află cele
mai multe pensiuni, iar regiunea este poziţionată chiar
în centrul ţării, deci e uşor accesibilă pentru orice
român. Delta Dunării prinde din ce în ce mai bine, pro-
centul turiştilor străini fiind aproape de 50% din total.
Este normal să fie aşa, Delta Dunării fiind cea mai
mare şi cea mai bine conservată Deltă a Uniunii Eu-
ropene. Urmează alte zone turistice unde tradiţiile se
află la ele acasă: Munţii Apuseni, Mărginimea Sibiului,
Ţinutul Neam ţu lui (similar Bucovinei), Ţinutul Secui-
esc şi Ţara Vrancei. Românii îşi doresc în continuare
turişti germani şi scandinavi Noi, românii, avem,
poate, o nostalgie a turiştilor de limbă germană şi a
celor nordici, care inundau litoralul nostru şi nu numai
în anii '60-'80. Dar este o realitate: cei mai mulţi turişti
care vin şi la ora actuală strict pentru destinaţia
turistică România provin din Germania şi Austria. Ei
aleg circuitele tematice, Transilvania, oraşele turistice,
staţiunile balneare şi, la scară mult mai mică, litoralul.
Turiştii de limbă germană şi cei nordici sunt dis ci pli -
na ţi, au venituri mari şi pot asigura un flux constant,
an de an.
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ALIMENTAŢIA ÎN FUNCŢIE DE GRUPA SANGUINĂ
Peter D’Adamo 

Există o strânsă legătură între grupa de sânge, alimentaţie şi sănătatea oamenilor.
Grupele sanguine sunt fundamentale în logica supremă a naturii, urmând un

traseu ne  întrerupt, de la cel mai timpuriu moment al apa riţiei omului, până în
prezent. Grupele sanguine reprezintă amprenta noastră celulară şi ne dezvăluie
multe mistere ce marchează starea noastră de sănătate sau de boală. Din acest
punct de vedere, este valabilă zicala: „mâncarea unui om este otrava altuia”. Ştiinţa
grupelor sanguine permite alegerea unei alimentaţii adecvate pentru prevenirea
unor boli, încetinirea îmbătrânirii, tratarea obe zităţii. Sfatul nostru este să urmezi
dieta gru pei sanguine cel puţin două săptămâni. Vei sesiza în această perioadă
multe schimbări: un nivel crescut de energie, o scădere sau creştere în greutate,
după caz, o reducere a tulburărilor diges ti ve, ameliorarea problemelor de sănătate.
Fiecare om este unic. Avem nevoi nutriţionale diferite şi de aceea, singurul mod de
a ne menţine sănătatea sau de a ne vindeca boala este adaptarea hranei la nevoile
noastre, specifice ca individ. Grupa sanguină este cheia spre misterele sănătăţii,
longevităţii, vitalităţii, echilibrului emoţional, ea determina rezis ten ţa faţă de boli,
eficienţa cu care ardem caloriile, răspunsul la stres şi însăşi personalitatea noastră.
Analiza grupelor sanguine a furnizat explicaţii privind faptul că unii oameni sunt
capabili să piardă în greutate urmând anumite diete, în timp ce alţii nu, unii oameni
îşi menţin vitalitatea la vârste înaintate în timp ce alţii se deteriorează fizic şi mental.
Istoria umanităţii este istoria su pra  vieţuirii. Viaţa în timpurile străvechi era scurtă,
brutală şi grea. Diferenţa dintre grupele sanguine reflectă în ultimă instanţă
capacitatea de adaptare a omului la diferite solicitări din partea mediului exterior.

GRUPA  O
Grupa O semnifică
„vechimea”. Primii oameni
erau vânători iscusiţi, deci
carnea (proteinele) reprezen-
tau principala sursă de en-
ergie. Acesta a fost momentul
în care atributele digestive
ale grupei O s-au definitivat.
Omul cu grupa O hrănit cu
proteine are un sistem imu-
nitar puternic, este viguros

şi rezistent. Între sânge şi alimentele consumate se produce o reacţie chimică, ce
face parte din moştenirea genetică. Din acest motiv sistemul digestiv şi imunitar
sunt influenţate şi acum de alimentele pe care le consumau strămoşii cu aceeaşi
grupa sanguină. După ce vânatul s-a împuţinat, oamenii au plecat în căutarea
hranei în alte zone ale globului. De aceea, grupa 0 este predominantă şi „donator
universal”.

CARACTERISTICILE GRUPEI O
- Consumator de carne; - Tract digestiv viguros, dar cu aciditate crescută; 
- Sistem imunitar hiperactiv; 
- Intoleranţă faţă de adaptările la dietă şi la mediul înconjurător; 
- Răspuns optim la stres printr-o activitate fizică intensă; 
- Necesită un metabolism eficient pentru a fi suplu şi energic prin aport sporit de

iod şi calciu; 
- În ceea ce priveşte personalitatea, grupa O poartă o memorie genetică de forţă,

rezistenţă, îndrăzneală, încredere, putere de concentrare, acţiune şi un dezvoltat
simţ de autoconservare.

Recomandări pentru controlul greutăţii
Există mai mulţi factori care influenţează creşterea în greutate pentru grupa O:
Reglarea tiroidiană. Oamenii cu grupa O au tendinţă spre hipotiroidism (nivel
scăzut al hormonilor tiroidieni, lipsa iodului). Efectele hipotiroidismului sunt:
creşterea în greutate, retenţia de lichide, scăderea masei musculare şi oboseala.
Factorul principal al creşterii în greutate este glutenul, care se găseşte în toate
produsele pe bază de grâu. Urmând dieta grupei O, prin reducerea consumului
de cereale, pâine şi paste făinoase se constată scăderea în greutate. Alimentele
care favorizează creşterea în greutate pentru grupa O: grâul, porumbul, fasolea
uscată, lintea, varza, conopida, muştarul. Alimente care favorizează scăderea în
greutate pentru grupa O: peştele, ficatul, carnea roşie (vită), spanacul şi toate
legumele verzi.

Recomandări generale pentru dieta grupei O
Sintagma „suntem ceea ce mâncăm” trebuie să vă atragă atenţia asupra alimentelor
din comerţ şi în ce măsură sunt apropiate de ceea ce oferă natura. Se recomandă
alimentaţie bazată pe proteine: carne slabă de peşte, pui, vită, cât mai proaspătă
fără adaos de conservanţi şi alţi aditivi. Se vor evita mezelurile preparate industrial.
Foarte benefice sunt alimentele marine (surse de iod, reglează funcţia tiroidiană)
care trebuie să reprezinte o componentă majoră a dietei grupei O. 

Persoanele cu grupa O trebuie să reducă produsele lactate, în special laptele dulce
(intoleranţă la lactoză). Deoarece calciul este foarte necesar, se recomandă sursele
vegetale: nuci, migdale, seminţe de floarea-soarelui şi susan, legume cu frunze
verzi, fasole, conopidă, varză, mazăre, ţelină (suplimentele farmaceutice de calciu
nu vă aduc nici un beneficiu). Alternative excelente sunt şi brânza şi laptele de soia.
Dintre uleiuri şi grăsimi, se recomandă uleiul de măsline. O sursă benefică de
proteine şi grăsimi vegetale sunt nucile şi seminţele crude de dovleac. Legume
deosebit de benefice: toate legumele verzi, hrean, ceapă, usturoi, gulii. Fasolea
uscată trebuie consumată cu moderaţie, sub formă de garnitură. Persoanele cu
grupa O nu tolerează produsele din grâu. Nu se recomandă pâine, paste făinoase
şi dulciuri realizate pe bază de făină de grâu, deoarece glutenul din cereale
încetineşte metabolismul şi transformă hrana în depozite de grăsimi. Fructele sunt
recomandate în cantităţi cât mai mari, fiind o importantă sursă de fibre, vitamine şi
minerale. Ele sunt o alternativă excelentă la pâine şi paste făinoase. Dacă vei
mânca un fruct în loc de paste sau pâine, organismul va primi mai multe principii
nutritive şi vei atinge uşor obiectivele legate de controlul greutăţii. Fructe deosebit
de benefice sunt: prunele, smochinele, ananasul. E bine să reduci sau să eviţi
următoarele fructe: pepene galben, banane, căpşuni, portocale, mure. Sucuri de
fructe şi legume cu conţinut scăzut de zahar. Sucurile de legume sunt de preferat.
Condimentele care trebuie evitate sunt: oţetul, piperul, muştarul. Băuturi recomandate
în cantităţi moderate: bere şi vin roşu. Trebuie evitate sau reduse: cafeaua, băuturile
alcoolice distilate, băuturile răcoritoare sintetice, ceaiul negru. Se recomandă
eliminarea cafelei. Ceaiul verde este o alternativă  bună la cafea. Exerciţiul fizic,
munca fizică reprezintă cel mai bun antidot pentru cei din grupa O împotriva
stresului, depresiei, oboselii şi insomniei.

Tabelul cu alimente benefice şi cu alimente de evitat pentru grupa O
Alimentele care nu sunt incluse în categoriile "benefice" sau "de evitat" sunt
considerate "neutre" şi le puteţi consuma, dacă vă plac, dar cu moderaţie.

continuare în pagina 24
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GRUPA  A
CARACTERISTICILE GRUPEI A

- Primul vegetarian
- Culege ceea ce sădeşte
- Tract digestiv sensibil
- Sistem imunitar tolerant       
- Predispoziţie pentru boli
cardiace, diabet
- Răspunde cel mai bine la
stres prin acţiuni de cal-
mare
- Se adaptează bine la

mediul înconjurător şi la dietă
- Necesită o dietă vegetariană, pentru a rămâne zvelt şi activ 

Recomandări pentru controlul greutăţii
Dacă eşti obişnuit să mănânci carne, vei slabi uşor eliminând alimentele toxice
din dietă şi reducând carnea. Din punct de vedere al metabolismului, grupa A
este exact opusul grupei O. Persoanele cu grupa A au tendinţa de a reţine apa şi
depozitează în final carnea sub formă de grăsime. Cauza este nivelul scăzut al
acidului gastric, care nu favorizează digestia cărnii. Alimentele care favorizează
creşterea în greutate pentru grupa A sunt: carnea, grăsimile animale, produsele
lactate, fasolea mare, produsele făinoase con sumate în cantităţi mari. Alimente
benefice care favorizează scăderea în greutate pentru grupa A: alimentele pe
bază de soia, legumele şi fructele care conţin o cantitate mare de vitamina C,
uleiurile vegetale.

Recomandări generale pentru dieta grupei A
Persoanele cu grupa A au un sistem imunitar foarte sensibil şi trebuie să elimine
alimentele excesiv de preparate şi rafinate şi să consume alimente cât mai
naturale (proaspete, ecologice). Urmând dieta grupei A, creşte imunitatea şi pot
fi evitaţi factorii de risc care generează anumite boli specifice acestei grupe:
bolile cardiace şi diabetul. Alimentaţia vegetariană este cea mai benefică pentru
grupa A. Se recomandă proteinele vegetale. Sistemul digestiv al celor care au
grupa A prelucrează mai greu carnea roşie şi grăsimile animale. Prezenţa în
cantitate redusă a acidului gastric îi fac mai adaptabili la alimentele agrariene.
Alimentele de origine animală nu sunt benefice şi au un efect diferit faţă de
grupa O făcându-i pe oamenii cu grupa A moleşiţi şi lipsiţi de energie. Pentru a
obţine cele mai mari beneficii, ar trebui redusă carnea din alimentaţie. Dacă
totuşi nu poţi renunţa la carne, alege peştele şi carnea de pasare. Carnea
trebuie preparată mai ales la grătar (teflon). Produsele lactate sunt greu digerabile
pentru persoanele cu grupa A. Fiind bogate în grăsimi saturate, ele sunt con-
traindicate, deoarece acest tip de grăsimi afectează inima şi predispun la
obezitate şi diabet. Se recomandă evitarea laptelui integral. Este preferabil să
consumi iaurt, chefir, sana, lapte de soia, brânză de soia. Uleiul de măsline
virgin este benefic pentru sistemul cardiovascular, contribuind la scăderea co-
lesterolului. Arahidele şi seminţele de dovleac contribuie la aportul de proteine
vegetale care sunt mult mai benefice pentru grupa A decât cele animale.
Produsele pe bază de soia se recomandă în mod special pentru grupa A, fiind o
altă sursă importantă de proteine vegetale. Produsele pe bază de grâu vor fi
consumate cu moderaţie. Legumele sunt vitale pentru grupa A. Este preferabil
să le consumaţi în stare cât mai naturală (crude sau puţin înăbuşite) pentru a
păstra conţinutul lor nutritiv: vitamine, minerale, enzime, antioxidanţi. Reduceţi
roşiile, cartofii şi varza. Fructele ar trebui consumate de 3-4 ori pe zi. Majoritatea
fructelor sunt admisibile. Evitaţi totuşi portocalele, bananele, mango şi nuca de
cocos. Cei care au grupa A ar trebui să înceapă fiecare dimineaţă cu un pahar
de apă caldă, în care se stoarce sucul de la o jumătate de lămâie. Această
băutură ajută la eliminarea toxinelor. Băuturile benefice pentru grupa A sunt:
ceaiul verde alternativ cu cafeaua şi vinul roşu (o jumătate de pahar pe zi). Vor fi
evitate berea, ceaiul negru, băuturile alcoolice distilate, băuturile răcoritoare
sintetice. Odată cu înaintarea în vârstă, scade capacitatea de asimilare a
vitaminelor liposolubile. De aceea se recomandă suplimentarea hranei cu
vitamina A, pentru creşterea imunităţii şi adaptarea la stres.

Tabelul cu alimente benefice şi cu alimente de evitat pentru grupa A
Alimentele care nu sunt incluse în categoriile "benefice" sau "de evitat" sunt con-
siderate "neutre" şi le puteţi consuma, dacă vă plac, dar cu moderaţie.

GRUPA  B
CARACTERISTICILE GRUPEI B – NOMADUL

- Echilibrat
- Sistem imunitar puternic
- Tract digestiv tolerant
- Consumator de produse lac-
tate
- Opţiunile cele mai flexibile
privind dieta
- Răspunde cel mai bine la stres
prin creativitate 
- Necesită un echilibru între ac-
tivitatea fizică şi mentală, pentru
a se menţine suplu şi activ 

Recomandări pentru controlul greutăţii
Există asemănări între Grupa B şi Grupa 0 în privinţa reacţiei la glutenul din grâu, care determină
încetinirea metabolismului. Dacă mâncarea nu este eficient digerată şi nu este folosită drept
„combustibil” pentru nevoile energetice, ea se depozitează sub formă de grăsime. Persoanele cu
grupa B îşi pot controla cu uşurinţă greutatea aplicând dieta specifică acestei grupe, deoarece
nu întimpină nici o barieră fiziologică, cum ar fi probleme hormonale sau digestive.
Alimentele care trebuie evitate, deoarece favorizează creşterea în greutate pentru grupa B:
porumb, grâu, linte, arahide, seminţele de susan. Aceste alimente afectează buna funcţionare a
metabolismului, ducând la oboseală, retenţie hidrică şi hipoglicemie. Deci, persoanele cu grupa
B care vor să slăbească trebuie să evite cu siguranţă grâul şi produsele derivate. Cele
normoponderale nu au aceste restricţii.
Alimente benefice care favorizează scăderea în  greutate pentru grupa B: legume verzi, carne
slabă, ficat, produse lactate (cu conţinut mic de grăsimi), ouă, ceai de lemn dulce.

Recomandări generale pentru dieta grupei B
Grupa sanguină B se aseamănă în multe privinţe cu grupa sanguină 0. Oamenii care au grupa B
sunt în  general rezistenţi şi ageri, capabili să reziste la multe dintre cele mai severe boli
caracteristice epocii moderne cum ar fi cardiopatiile şi cancerul. Chiar şi atunci când contractează
aceste boli, ei le vor supravieţui aproape sigur. Persoanele cu grupa B sunt predispuse mai
degrabă la tulburări rare cum ar fi scleroza multiplă sau sindromul de oboseală cronică. B vine
de la balanţă. Dieta grupei B este echilibrată şi complexă, incluzând o mare varietate de
alimente. Reprezintă cea mai bună combinaţie dintre regnul animal şi cel vegetal. Alimentaţia
sănătoasă pentru grupa B trebuie să includă carne roşie, peşte, lactate, legume şi fructe. Pentru
grupa B se recomandă în  special evitarea cărnii de pui. Este preferabil să consumi carne roşie,
mai ales miel şi iepure. 
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Carnea de vită sau de curcan poate fi consumată în cantităţi moderate. Este bine să eviţi carnea
de porc. Alimentele marine sunt foarte benefice, în  special peştii oceanici de apă adâncă (codul
şi somonul) precum şi peştii cu carne albă. Alimentele marine reprezintă surse excelente de
proteine de calitate şi uleiuri nutritive. Evitaţi toate crustaceele: crabi, homari, creveţi. Grupa B
este singura grupă sanguină pentru care produsele lactate sunt benefice. Uleiul de măsline se
recomandă pentru digestie şi eliminarea deşeurilor din organism. Cerealele care trebuie evitate
sunt grâul, porumbul şi secara, deoarece încetinesc metabolismul şi favorizează retenţia apei,
depozitarea grăsimilor şi oboseala. O alternativă o reprezintă orezul. Legumele (în special cele
cu frunze verzi) sunt nutritive şi benefice. Din acest motiv, se recomandă cât mai des (3-5 porţii
pe zi). Eliminaţi complet roşiile din dieta dvs. Grupa B tolerează aproape toate fructele, în special
ananasul, strugurii, bananele şi prunele. Este bine să beţi în fiecare dimineaţă la sculare un suc
întăritor de fructe sau legume, benefic pentru imunitate şi digestie. Plantele benefice pentru
grupa B sunt: ginseng, ginkgo biloba, mentă, ghimbir şi măceşe.
Băuturile benefice sunt: ceaiul verde, ceaiurile de plante, apa şi sucurile naturale. Este bine să
eviţi sau să consumi în cantităţi foarte mici cafea, vin sau bere. Înlocuieşte cafeaua cu ceai
verde, care conţine cofeină şi creşte imunitatea. Băuturile alcoolice distilate sunt interzise. Per-
sonalitatea oamenilor cu grupa B se caracterizează prin echilibru şi armonie. Ei nu sunt înclinaţi
spre provocări şi confruntări. Sunt capabili să înţeleagă punctul de vedere al altora. Pentru grupa
B, accentul se pune pe echilibrarea stărilor fiziologice şi emoţionale.

Tabel cu alimente benefice şi cu alimentele de evitat pentru grupa B
Alimentele care nu sunt incluse în categoriile "benefice" sau "de evitat" sunt considerate "neutre"
şi le puteţi consuma, dacă vă plac, dar cu moderaţie.

GRUPA  AB
CARACTERISTICILE GRUPEI AB – ENIGMATICUL

- Fuziunea modernă între grupele
A şi B
- Răspuns de tip cameleonic la
condiţii schimbătoare de mediu
şi de dietă
- Tract digestiv sensibil
- Sistem imunitar excesiv de tole -
rant
- Răspunde optim la stres în
plan spiritual, fizic şi la nivel de
energie creatoare
- Un mister evoluţionist

Recomandări pentru controlul greutăţii
În privinţa creşterii în greutate, cei cu grupa AB reflectă moştenirea mixtă a genelor grupelor A şi
B. Pentru scăderea în greutate, este recomandată reducerea cantităţii de carne şi suplimentarea
alimentaţiei cu legume deoarece, din cauza cantităţii insuficiente de acid gastric, carnea nu este
digerată eficient şi tinde să se depoziteze sub formă de grăsime. De asemenea, se recomandă
reducerea consumului de grâu, porumb, fasole şi susan. Alimentele care trebuie evitate deoarece
favorizează creşterea în  greutate pentru grupa AB: carne roşie, fasole, seminţe, porumb, grâu.
Alimente care favorizează scăderea în  greutate pentru grupa AB: alimente marine, produse
lactate, legume verzi.

Recomandări generale pentru dieta grupei AB
Grupa sanguină AB are mai puţin de 1000 de ani vechime, este foarte rară (5% din populaţie) şi
complexă din punct de vedere biologic, reprezentând o fuziune a caracteristicilor grupelor A şi B.
Organismul celor cu grupa AB nu produce suficient acid gastric pentru a digera cantităţi mari de
proteine animale. Soluţia constă în reducerea cantităţii de carne de pui şi vită. Este preferabil să
consumi carne de miel, curcan, oaie, iepure. Este bine să eviţi produsele din carne afumată sau
conservată. Alimentele marine se pot consuma cât mai des, reprezentând o sursă excelentă de
proteine. Foarte benefice sunt: cod, macrou, ştiucă, sturion, sardine, păstrăv, scrumbie, melci.
Produsele lactate sunt foarte bine tolerate, în special: iaurt, chefir, smântână degresată. Cei care
au grupa AB ar trebui să folosească uleiul de măsline în  locul grăsimilor animale şi al uleiurilor
rafinate. Nucile şi seminţele vor fi consumate în cantităţi mici, cu precauţie. Arahidele, consumate
în cantităţi moderate, oferă un suport pentru sistemul imunitar. Pentru grupa AB, produsele pe
bază de soia sunt deosebit de benefice. Cerealele sunt bine tolerate, în special orezul, secara şi
soia. Se recomandă totuşi limitarea consumului de produse pe bază de grâu şi porumb, mai ales
dacă ai probleme cu greutatea. Legumele trebuie consumate, zilnic, deoarece sunt o sursă
importantă de substanţe nutritive, având un rol esenţial în  prevenirea cancerului, afecţiunilor
cardiace şi îmbunătăţirea sistemului imunitar. Evită totuşi măslinele, ardeii, porumbul, avocado şi
anghinarea. Pentru grupa AB există o mare varietate de fructe  benefice: struguri, prune, cireşe,
ananas, caise, kiwi, lămâi, smochine, grepfrut. Ar trebui evitate: portocala, mango şi bananele.
Cei cu grupa AB ar trebui să înceapă fiecare zi cu un pahar de apă caldă, amestecată cu sucul
proaspăt de la o jumătate de lămâie, pentru a elimina toxinele acumulate în timpul nopţii. Este
foarte bun şi sucul de grepfrut. Mirodeniile şi condimentele benefice sunt: sarea de mare,
usturoiul, hreanul, pătrunjelul şi sosul de soia. Nu sunt recomandate: oţetul, piperul, murăturile şi
ketchup-ul. Ceaiurile de plante contribuie la întărirea sistemului imunitar şi asigură protecţie
împotriva bolilor cardiovasculare şi a cancerului. Se recomandă în special: ceai verde, muşeţel,
echinacea, ginseng, păpădie, măceşe. Băuturile recomandate sunt: vin roşu (un pahar pe zi),
cafea alternativ cu ceai verde. Trebuie evitate băuturile alcoolice distilate, sifonul, răcoritoarele
sintetice şi acidulate, ceaiul negru. Personalitatea celor cu grupa AB reprezintă un amestec între
sensibilitatea grupei A şi echilibrul grupei B. Sunt oameni captivanţi, spirituali, atrăgători,
diplomaţi şi prietenoşi. Cei care au grupa AB reacţionează la stres la nivel intelectual şi se simt
epuizaţi după perioade lungi de tensiuni şi suprasolicitări. Contracararea stresului se face prin
plimbări, înot, ciclism, dans, golf, aerobic.

Tabelul cu alimente benefice şi cu alimente de evitat pentru grupa AB
Alimentele care nu sunt incluse în categoriile "benefice" sau "de evitat" sunt considerate "neutre"
şi le puteţi consuma, dacă vă plac, dar cu moderaţie.
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CUVINTE ÎNCRUCIŞATE

LA MULŢI BANI! de:   Nicuşor NĂSUI

ORIZONTAL:
1) Ştiinţa preţuirii banilor. 
2) Sunt de investit în bănci – Banii

noştri.
3) Individualităţi – Primele noţiuni –

Banii de la început! 
4) Sunt de valoare inestimabilă în casă

– Auzit în iarbă – Nobil polonez.
5) Plătit în cele din urmă! – Angajat 
fără plată – Rezervă bancară.
6) Cheltuit aiurea. 
7) Prelungirea unui acord – Camion cu

marfă multă – Dolj auto. 
8) Şi celelalte (abr.) – Perioadă veche

– Locul cu lei.
9) Poftim! – Crescut dintr-un bănuţ –

Pânza corabiei.
10) Era de plătit în trecut la turci – E de

stat. 
11) Folosirea cu chibzuinţă banilor.

VERTICAL:
1) Astea nu produc prea mulţi bani. 
2) Rămas interzis – A se depune. 
3) Pomi în livadă – Palton scurt –

Bogaţii din faţă!
4) Un mod de a se face public – Curs

în vestul Europei – Are o coroană la
nivel înalt. 

5) Costisitoare în centru! – Ieşit din
casă – Ban comunitar. 

6) Aştia aruncă cu banii.
7) Bani... pentru zile negre – Olimpia

între amici – Lei! 
8) Arbore pentru corabii – Moale în

ceaun – E de trecut la cursuri.
9) Au motive să se poarte frumos –

Banii din joc – Cu ele se fac sutele. 
10) Gologan – Monedă americană. 
11) Preţuri atractive.

CUM ÎŢI ARANJEZI PĂRUL SPUNE MULTE DESPRE TINE!
Obiceiurile tale spun multe despre tine, chiar si coafura! In acest articol vei citi
cum poate fi posibil. Priveste mai jos!

Imaginea 1 - Esti o persoana romantica si deschisa noilor experiente. Vezi doar
partea pozitiva a lucrurilor, de aceea ceilalti de dezamagesc atat de usor!

Imaginea 2 - Esti foarte sigura pe tine si cei din jur nu te pot rani atat de usor. Nu
ai prea multi prieteni, insa tu esti cu siguranta o persoana loiala.

Imaginea 3 - Esti o persoana care incearca in permanenta sa isi indeplineasca
scopul!

Imaginea 4 - Esti razboinica, iar cei care nu te cunosc cu adevarat habar nu au
cat esti de suava in interiorul tau.

Imaginea 5 - Esti o persoana creativa si nu iti plac joburile de rutina.

Imaginea 6 - Esti persoana care le sare tuturor in ajutor!

Imaginea 7 - Esti un bun ascultator si dai sfaturi foarte bune.

Imaginea 8 - Esti o persoana calma si nu iti pasa ce cred altii. Ai o minte deschisa
si nu te lasi pacalita prea usor.

10 LUCRURI INTERESANTE DE ŞTIUT
•  Barbati vs. Femei - Barbatii pot citi un text cu litere mici mai usor decat femeile, dar femeile

aud mai bine decat barbatii.
•  Gradul de salbaticie - Procentul din continentul african inca salbatic este de 28%, iar procentul

din continentul nord-american inca salbatic este de 38%. 
•  Ce ne zic statuile - Atunci cand vedeti o statuie ecvestra, iata ce semnifica pozitia calului:

cand are picioarele din fata in aer, personajul reprezentat a murit in lupta, cand are un picior in
aer, personajul a murit ca urmare a ranilor primite in lupta, iar cand are toate picioarele pe sol,
personajul a murit din cauze naturale.

•  De unde vine Luna de Miere - Un obicei vechi de 4000 de ani, din Babilon, prevedea ca, timp
de o luna dupa casatorie, tatal miresei trebuia sa-i dea de baut ginerelui atata hidromel cat
putea sa bea. Hidromelul era o bere pe baza de miere si cum calendarul era bazat pe ciclurile
lunare, aceasta perioada s-a numit luna mierii, de unde, in zilele noastre, Luna de Miere.

•  Fara relatii sexuale - In vechea Anglie, daca nu erai membru al familiei regale, nu puteai avea
relatii sexuale in familie fara acordul Regelui. Pentru a avea un bebe, trebuia sa ceri audienta
la Rege, care trimitea un afis ce se punea pe usa in timpul raportului sexual. Pe afis era scris
F.UC.K.(de la Fornication Under Consent of King = Pacat trupesc cu consintamantul regelui).
Acum stiti originea acestui cuvant.

•  Cartile de joc - Pe toate cartile de joc, cei patru regi reprezinta patru mari regi din istorie:
Regele de Pica – Regele David, Regele de Trefla – Alexandru cel Mare, Regele de Cupa –
Richard Inima de Leu, Regele de Caro – Iulius Cezar.

•  Dusmanul rechinului - Exista un mic pestisor, inarmat cu un ac ascutit, care e unul din dus-
manii cei mai primejdiosi ai rechinului. Fiind inghitit de acest urias animal rapitor, pestisorul
sparge cu acul pantecele rechinului si iese in libertate. Ca urmare, rechinul moare.

•  Ce-au realizat femeile - Ce anume au in comun vestele antiglont, scarile de incendiu, sterga-
toarele de parbriz si imprimantele laser? Faptul ca toate au fost inventate de femei.

•  Originea unui joc - Scotienii au inventat cu mult timp in urma un joc. Era numit: Gentlemen
Only, Ladies Forbidden (Rezervat pentru Barbati, Interzis pentru Femei)…. G.O.L.F.! Asa a
intrat acest cuvant in dictionare.

•  O mare fara fund - Recent, o serie de cercetari efectuate in bazinul Marii Adriatice au pus pe
oamenii de stiinta respectivi într-o mare deruta. Fara indoiala, nimeni nu ar putea crede ca
exista o mare fara fund. Acest lucru nu este posibil. Ca urmare a cercetarilor intreprinse a fost
gasita insa, in Marea Adriatica, o groapa uriasa, care, fiind cercetata la randul ei, a dus la de-
scoperirea unor fenomene cu totul ciudate. Urmarita timp indelungat, s-a constatat ca in aceasta
uriasa deschidere abisala de pe fundul marii dispar zilnic circa 30.000 de tone de apa. Cerc-
etatorii au turnat, in repetate randuri, in apropierea acestei gropi, mari cantitaţi de vopsea, care,
in mod firesc, ar fi trebuit sa reapare undeva, mai aproape sau mai departe, in raurile sau lacurile
din insulele sau de pe tarmurile marii. Dar apa colorata de vopseaua turnata de cercetatori nu
a reaparut nicaieri. Au fost aruncate in dreptul acestei gropi si mari cantitati de material plastic,
dar si acestea au disparut fara urma. S-a presupus ca vopseaua, cat si bucatile de material
plastic au fost absorbite de groapa. Pana in prezent nu s-a ajuns la nicio concluzie, ramanand
doar parerea ca pe fundul Marii Adriatice se gaseste o groapa abisala uluitor de adanca
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Top zece insule de vis pe care le
poţi cumpăra: unde poţi să ai un

colţ de Rai
Mai multe insule din întreaga lume sunt puse la vânzare, iar dori-
torii îşi pot cumpăra un petec de Rai doar pentru ei pentru mai
puţin de un milion de dolari.
Dacă vrei să te alături milionarilor lumii care au insule private,
acum este şansa ta. „Business Insider“ a întocmit un top cu insule
de vânzare, cu preţuri sub un milion de dolari, care pot transforma
un vis în realitate, mai ales dacă vrei să ai parte de o vacanţă
complet privată pe un un petec de pământ deţinut doar de tine.
Criteriul principal după care variază preţurile insulelor este cel al
locului în care acestea sunt situate, şi mai puţin în funcţie de
suprafaţă sau construcţiile care se găsesc deja pe ele. Mai jos,
10 dintre cele mai interesante insule care sunt în prezent de vân-
zare prin intermediul Private Islands Inc.

Insula Wild Cane Key, Panama

Insula Wild Cane Key, situată în largul coastei Bastimento, în
regiunea Panama, America Centrală, este listată la 360.000 de
dolari. Insula are în total 1,38 hectare, şi are mai multe terenuri
disponibile pentru construcţii.  Accesul se face cu elicopterul. 

Swains Cay Andros din Bahamas

Swains Cay Andros din Bahamas este o insulă privată de 0,89
hectare pe care se află un bungalow cu două dormitoare şi două
băi, având un preţ de vânzare de 525.000 de dolari.  
Insula Nukudrau, Pacificul de Sud

Insula Nukudrau, în Pacificul de Sud, în zona insulelor Fiji, dis-
pune de 18,62 hectare de teren, care sunt înconjurate de ape
limpezi, ideale pentru snorkeling, scufundări şi pescuit. Suprafaţa
terenului permite construirea mai multor vile. Preţul este disponi-
bil doar la cerere. 

Cayo Iguana, America Centrală

Cayo Iguana este o insulă privată în America Centrală în largul
coastelor Nicaraguei. Cele 2,02 hectare ale insulei sunt scoase
la vânzare pentru 750.000 de dolari. Insula include şi o vilă cu
trei dormitoare şi două băi. 

Insula Mavuba, Fiji 

Insula Mavuba, de lângă Fiji, este scoasă la vânzare pe părţi,
având o suprafaţă de 16 hectare. Preţurile părţilor de insulă
vairază între 75.000 şi 125.000 de dolari. 

Insulă de lângă Belize

Dacă vă plac pescuitul, snorkelingul, caiacul sau scufundările,
aveţi posibilitatea să achiziţionaţi o insulă mai mică, de doar o
jumătate de hectar, lângă Belize. Preţul de vânzare fiind stabilit
la 225.000 de dolari. 

Insulă în Alaska 

Pentru 297.000 de dolari poţi să cumperi de 0.73 hectare de pe

coasta Alaskăi. Se regăsesc mai multe locuri pentru construit,

dar şi un doc, fiind locul ideal pentru cei care iubesc să

pescuiască creveţi, crabi şi scoici. 

Insula Tahifehifa, Pacificul de Sud

Insula Tahifehifa face parte dintr-un grup de insule din Pacificul

de Sud, având o suprafaţă de 0.44 hectare. Este listată pentru

preţul de 311.000 de dolari, fiind renumită pentru nisipul fin de

culoare albă. 

Insula Pink Pearl, Nicaragua

Insula Pink Pearl are o suprafaţă de 1.1 hectare, fiind situată în

largul coastelor din Nicaragua. Are un preţ de 500.000 de dolari,

iar în mijlocul insulei se găseşte o casă

Insula East Sister Rock, Florida

Dacă vrei să oferi mai mulţi bani, atunci insula East Sister Rock,

din peninsula Florida, este o opţiune bună, pentru preţul de 11.5

milioane de dolari. Pe insulă este o casă cu trei paturi, două băi,

o cameră de oaspeţi şi o rampă de lansare pentru elicopter. 



BANCURI
• Mă întreb, noi, aștia mai leneși... mergem în Rai sau

vine cineva după noi?
• Dacă ți se pare că patria ta te ignoră, încearcă, măcar o

dată, să nu plătești taxele...
• Că trece tinerețea, nu-i mare scofală... Problema e că

trece și bătrânețea.
• Dacă este a patra zi la rând când n-ai chef de muncă,

înseamnă că mâine este vineri.
• Dacă băiatul cu care ai ieşit la prima întâlnire a memorat

culoarea ochilor tăi, înseamnă că ai sânii prea mici!
• Să nu faci nimic e tare greu... Nu știi când trebuie să te

oprești!!!
• Beţi suc de fructe! Sucul de fructe înseamnă energie.

Energia înseamnă sport. Sportul înseamnă putere. Put-
erea înseamnă bani. Banii înseamnă femei. Femeia
înseamnă necazuri... Mai bine beţi apă.

• A te mărita cu un bărbat divorţat este o datorie ecologică.
Într-o lume în care sunt mai multe femei decât bărbaţi,
bărbaţii trebuie neapărat folosiţi de mai multe ori...

• Nu faceți aceeași greseală de două ori, sunt atât de
multe greșeli noi de făcut !

• În România autostrăzile sunt ca organele genitale ale
bărbaților. Ne bucurăm de fiecare centimetru în plus!

• - Azi mi-am făcut CV-ul, l-am scris, l-am redactat, apoi
m-a bușit plânsul.
- De ce?!
- E păcat să trimiți un asemenea om la muncă.

• Oftalmologul către pacient:
- Citește aceste litere!
- Nu pot.
- Dragul meu, ești miop!
- Măi, să fie ! N-a fost destul că-s analfabet, acum mai
sunt și miop!

• - Un tip il intreaba pe Dumnezeu:
- Doamne, de ce toate fetele sunt draguţe, dulci,
graţioase iar femeile sunt nasoale şi sâcăitoare?
Domnul spune:
- Pentru ca pe fete le creez eu, iar femei le faceţi voi!

• -  Inseamna ca ai imbatranit atunci cand :
- tot ce mai functioneaza, doare
- ceea ce nu doare, nu functioneaza.

• Mesajul unui manelist pentru prietena lui:
Esti frumoasa ca o stele,
Tu mi-ai rupt inima-n doi,
Toate sufletele mele,
Bate pentru tu si noi!...

• Patru prietene tinere si frumoase si-au petrecut con-
cediul impreuna la mare, fara barbatii lor. La intoarcere,
pe una din ele au apucat-o remuscarile:
- Fetelor, am sa-i povestesc lu' barbatu' meu de cate ori
l-am inselat in concediu.
Bruneta: - Ce idioata!
Roscata: - Ce curajoasa!
Blonda:  - Ce memorie!

• – Şeful m-a întrebat diplomatic, cine e prost, eu sau el?
– Şi?
– I-am răspuns tot diplomatic:  toată lumea ştie că dvs.
nu angajaţi oameni proşti.

• Un tanar invita in oras o tanara care lucreaza ca profe-
soara de religie. Cand se plimba prin parc, el ii ofera o
tigara.
– Nu, mersi, ce le-as spune dupa aceea copiilor la
scoala?
Merg mai departe si o invita la un pahar.
– Nu, mersi, ce le-as spune dupa aceea copiilor la
scoala?
In sfarsit, se urca in masina ca sa o duca acasa, iar el,
putin disperat, o intreaba:
– Mergi cu mine la un motel?
– Sigur, cu placere!
– Cum se poate? Ce o sa le spui copiilor?
– Ce le spun mereu: Nu trebuie sa bei si sa fumezi ca sa
te simti bine…

• Un psiholog renumit trata in cabinetul sau un pacient
care era foarte frustrat si suparat rau pe o anumita per-
soana:
- Scrie-i o scrisoare rautacioasa persoanei care te-a en-
ervat si apoi da-i foc.
- OK!  Dar cu scrisoarea ce sa fac dupa aceea?!

• Un intelept:  “Râzând de propriile greşeli, îţi poţi lungi
viaţa!”
Nevasta înţeleptului : “Râzând de greşelile nevestei îţi
poţi scurta viaţa!”

• Un cuplu se uita seara la televizor. Soţul tot schimba
canalele între ciclism si filme porno.  Exasperată, soţia
izbucneşte:
– Lasă-l,  dracului,  la filmele porno,   ca  ştii să mergi

cu bicicleta !...

• Unu'  moare şi ajunge în iad. Acolo, descoperă că există
câte un iad pentru fiecare ţară...
Merge în iadul german şi întreabă:
- Ce ţi se face aici ?
- Păi, ce să-ţi facă, te pun pe scaunul electric pentru o
oră, pe urmă te aşează pe un pat de cuie pentru încă o
oră, şi restul zilei te biciuieşte dracul german.
Omului nu-i place ce aude şi încearcă iadul rusesc:
- Ce ţi se face aici ?
- Păi, te pun pe scaunul electric pentru o oră, pe urmă
te aşează pe un pat de cuie pentru încă o oră, şi restul
zilei te biciuieşte dracul rus...
Pe urmă verifică iadul american, francez, italian şi
primeşte răspunsuri asemănătoare...
Apoi, ajunge la iadul românesc şi descoperă că este o
coadă foarte, foarte mare la intrare.
- Ce ţi se face aici ?
- Păi, te pun pe scaunul electric pentru o oră, pe urmă
te aşează pe un pat de cuie pentru încă o oră, şi restul
zilei te biciuieşte dracul român.
- Păi, este  la fel ca în celelalte iaduri de ce vrea atâta
lume să intre ?
- Pentru că scaunul electric nu funcţionează, nimeni nu
vine să-l repare, cuiele de la pat au fost furate şi vândute
la fier vechi iar dracul român este un fost senator care
semnează de prezenţă şi se duce la bar...

• Fiecare bărbat are dreptul de a alege: să se
căsătorească cu o femeie frumoasă pentru ca apoi să
divorţeze de o proastă sau să se căsătorească cu o fe-
meie deşteaptă, pentru ca apoi ea să divorţeze de un
prost!

• O doamnă proaspăt divorțată și foarte supărată se
plimba pe plajă,când găsește,da,o lampă. Duhul lămpii
îi spune de cele trei dorințe,dar îi atrage atenția că ținta
urii ei,adică fostul soț,va primi înzecit față de ceea ce va
primi ea însăși. Femeia e de acord,iar ca primă
dorință,cere un miliard de dolari. Duhul:
– Îi aveți! Dar fostul dumneavoastră soț,are acuma de
zece ori mai mult.
– Vreau o vilă pe malul mării cu plaja personală aferentă.
– O aveți! Dar fostul dumneavoastră soț,are acuma
zece.
– Da,am priceput,nu-s toantă!
– Deci…a treia dorință?
– Vreau să NASC gemeni.

• El: – Nu trezi animalul din mine!
Ea: – Nu mi-e frică de măgari!

• – Mami, ce face barza după ce îl aduce pe bebe la noi?
– Se întoarce cu fața la perete și sforăie, dragul mamei!

• O blondă merge pe stradă cu cămașa descheiată și un
sân pe afară. O acostează un poliţai:
– Doamnă, știți că vă pot da amendă?
– Cum, pentru ce?!
– Aveți cămașa descheiată și un sân la vedere!
La care tânăra, speriată:
– Aoleu, mi-am lăsat copilașul în taxi!

• – Aţi urmat recomandările mele, să mâncaţi numai ce
mănâncă copii mici?
– Da, am mâncat nisip din parc, nişte nasturi de pe
acasă, însă nu aş zice că mă simt mai bine.
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Cum ne influenţează degetele starea emoțională
Această terapie japoneză este într-atât de simplă, încât puteți recurge la ea în fața
altor persoane și nimeni nu își va da seama de ceea ce ați făcut. De exemplu, ați
încetat să fiți agitați! Acupresura este o metodă foarte veche prin care se apasă
diferite puncte de pe palme și tălpi care răspund de diferite organe și de sănătate.

Există, însă, un lucru pe care
trebuie să-l cunoașteți ne apă -
rat, dacă doriți să vă controlați
emoțiile. Această tehnică
japoneză foarte veche vă ajută
să faceți față iras ci bi lității și
depresiei.
Metoda respectivă a fost
cercetată și recunoscută drept
una foarte eficientă de către
medici. Ei au remarcat la pa -
cien ți și în special în relațiile

de comunicare cu ei „o creș te re semnificativă a sentimentului de mulțumire,
motivare, liniște”. Simptomele de mânie, supărare, depresie, stres, lipsă de timp
chiar și scădere a sindromului de durere a mușchilor, insomniile și durerile de cap,
de asemenea, nu au rămas ne ob servate. Copii cunosc aceste metode. Ei se auto
liniștesc prin faptul că sug degetele. Dvs. inconștient încrucișați degetele dacă
sunteți nervoși, dar nu atra ge ți atenție de ce faceți acest lucru. De fapt, aceste
acțiuni stimulează meri dia nele energetice care au un rol important în acupresură.

Trebuie să masați falangele ambelor mâini foarte
intens timp de 2-5 minute. După care apucați degetul
în așa fel încât să simțiți pulsația acestuia.
Dacă simțiți imediat pulsul, țineți degetul strâns până
acesta va încetini. În funcție de ceea ce doriți să
obțineți alegeți degetul potrivit.
Degetul mare semnifică îngrijorarea pe care o simțiți
într-un anturaj nou (din acest motiv copii atrag atenție

anume acestui deget, atunci când sunt agitați). Dacă veți masa degetul mare vă
va ajuta să vă relaxați, să uitați de griji, să vă liniștiți, să vă autoapreciați, să
dormiți mai bine.
Degetul arătător înseamnă frica până la fobie. Dacă vă este frică foarte tare,

frecați degetul arătător de la mâini. Masând acest deget veți avea poftă de
viață, puterea voinței, capacitate de a vă controla și de a vă săvârși puterea
interioară.

Degetul mijlociu semnifică mânia. Stresul, răutatea, mânia sunt emoții distrugătoare
pentru organism. Acestea fac inima să lucreze foarte intens, vasele sangvine
sunt supraîncărcate, iar durerile de cap sunt o consecință firească dacă aceste
stări sunt frecvente. Masarea degetului mijlociu normalizează aceste manifestări.

Degetul inelar înseamnă tristețe, depresie. Dacă simțiți mâhnire trebuie să
atrageți atenție degetului inelar. Psihologic vă va fi mai ușor să treceți anumite
obstacole, veți vedea lucrurile în roz, veți face față problemelor mai ușor și viața
dvs. se va îmbunătăți dacă veți masa regulat degetul inelar.

Degetul mic este responsabil de autoapreciere. Nesiguranța, îndoiala, disconfortul
pot fi ameliorate prin masarea degetului mic. Stimularea circulației degetului
mic îmbunătățește activitatea creierului. Veți avea o minte mai luminată și veți fi
mai ager, mai productiv.

Masarea palmelor, ca procedeu de încheiere a tehnicii Jin Shin Jyutsu, ajută la
emanarea energiei pozitive. De aceea, noi deseori masăm palmele inconștient,
dacă am avut succes și dorim să ne bucurăm de el. Palmele sunt considerate un
punct al armoniei și ne asigură o gândire pozitivă și ne face viața mai ordonată.

Oamenii deştepţi se culcă târziu, aruncă hainele
dezordonat şi pot răspunde cu cuvinte tăioase

Dacă în copilărie aţi fost mustraţi pentru haos pe masa de lucru şi nu vă plăcea să
vă culcaţi devreme, iar odată cu vârsta aţi înţeles că uneori un cuvânt tăios poate
rezolva problema, atunci redacţia noastră are o veste bună pentru dvs.: sar putea
să fiţi o persoană foarte deşteaptă. Acest fapt îl dovedesc şi cercetătorii. 

Oamenii deştepţi îşi permit uneori cuvinte necenzurate
E foarte răspândită părerea
că înjurăturile sunt folosite
doar de oamenii needucaţi
din motiv că ei au un vo-
cabular foarte sărac. Dar de
fapt vocabularul sărac pare
a fi o trăsătură a oamenilor
care nu folosesc niciodată
cuvinte necenzurate.
Cercetătorii americani au
făcut un experiment intere-
sant: participanţii la experi-
ment trebuiau să spună cât

mai multe cuvinte necenzurate.
Rezultatul a fost neaşteptat: persoanele care au numit cele mai multe cuvinte de
acest fel s-au dovedit a avea şi cel mai înalt IQ din grup.
Calităţile oratorice ale acestor persoane erau de asemenea în top.
Totuşi trebuie spus că omul deştept e caracterizat şi de capacitatea de a înţelege
când anume poţi folosi un vocabular sau altul şi când este mai bine să taci.

Oamenii deştepţi au obiceiul de a se culca târziu
Cercetătorii au urmărit timp îndelungat oamenii remarcabili şi au ajuns la concluzia
că cei care merg la somn foarte târziu au şi cel mai mare IQ. Aşadar dacă aveţi şi
dvs. această obişnuinţă, să aveţi în vedere că faceţi parte dintr-o companie destul
de selectă.

Dezordinea artistică şi mintea puternică merg mână în mână

Aşa arăta masa de lucru
a lui Albert Einstein

Universitatea din Minnesota
a realizat o cercetare care a
dat un rezultat neaşteptat:
haosul pe masa de lucru nu
demonstrează că omul e
delăsător, ci că el este con-
centrat asupra unor lucruri
cu adevărat importante. Aşa
se şi întâmplă: când nu prea
avem de lucru, începem să
ne ocupăm cu chestiuni se-
cundare: să ştergem masa,
să aranjăm obiectele etc.
De asemenea psihologii

afirmă că lipsa de ordine convenţională arată o dispoziţie creativă şi lărgeşte
orizonturile gândirii.
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ŞOBOLAN • (Născuţi între 18.02.1912-05.02.1912,
05.02.1924-12.01.1925, 24.01.1936-10.02.1937, 10.02.1948-28.01.1949, 
28.01.1960-14.02.1961, 16.02.1972-02.02.1973, 02.02.1984-19.01.1985, 
19.01.1996-06.02.1997, 07.02.2008-25.01.2009) * Personalitati: Lucretia Borgia,
Titu Maiorescu, Papa Ioan Paul al II-lea, William Shakespeare, George Sand,
Jimmy Carter, W.A. Mozart, Karim Aga Khan, Yves Saint Laurent, Lev Tolstoi,

Jules Verne, Maurice Chevalier, Prince Charles, Peggy Fleming.

Urmează un an dinamic și trebuie să fii mereu pe fază ca să nu fii prins(ă) în cursă, eventual cu
un pas înaintea tuturor, prin planificări atente, dar și prin estimarea direcției spre care se
îndreaptă proiectele în care ești implicat(ă) sau situațiile în care te regăsești la un moment dat. Ai
toate calitățile pentru a ieși neșifonat(ă) din capcanele pe care ți le întind adversarii și pentru a-ți
atinge scopurile propuse. Este foarte important să acorzi atenție detaliilor, să-ți exploatezi la
maximum talentele, să-ți folosești diplomația și să ai grijă de propria imagine – nu doar prin
excelență profesională, ci și prin felul în care arăți, în care te prezinți și la job, zi de zi, dar și la
evenimentele la care ești invitat(ă). Poate că e momentul să investești un pic în imagine, chiar
dacă asta implică o cheltuială mai măricică.
În domeniul dragostei și al relaționării cu persoanele dragi, vei avea un bun, în principiu. Cei
singuri au foarte multe șanse să cunoască persoane interesante, cu care pot dezvolta o relație
serioasă sau pot avea doar o aventură, depinde ce-și doresc. Celor care și-au găsit deja
jumătatea li se recomandă să nu-și neglijeze partenerul sau partenera de viață, fiindcă dacă o
fac, ar putea avea surpriza să fie… înșelați. Nu sunt excluse și certurile serioase, din același
motiv: nu îi acorzi suficient timp și nu-i dai atenție celui sau celei de lângă tine. E recomandată
răbdarea și sunt contraindicate deciziile impulsive.
Vei câștiga ceva mai bine în 2017 – poate datorită eforturilor mari depuse la locul de muncă ori
poate unei noi afaceri – și de aceea ai putea fi tentat(ă) să și cheltuiești mai mult, pe mici plăceri.
Dacă cedezi tentațiilor, tot mai multe și mai mari pe măsură ce trec lunile, te-ai putea trezi însă, la
un moment dat, că nu mai ai suficiente fonduri. Dacă vrei o mașină scumpă sau o croazieră de
lux, mai bine așteaptă până la sfârșitul anului, plătește întâi facturile și impozitele și abia apoi pre-
mite-ți extravaganțe!
Sănătatea nu-ți va crea probleme. Atenție doar la ce și cât mănânci și protejează-ți rinichii, dacă
știi că ești predispus(ă) la afecțiuni renale.

BIVOL • (Născuţi între 06.02.1913-25.01.1914,
25.01.1925-12.02.1926, 11.02.1937-30.01.1938, 29.01.1949-16.02.1950,
15.02.1961-04.02.1962,03.02.1973-22.01.1974, 20.02.1985-08.02.1986,
07.02.1997-27.01.1998, 26.01.2009-13.02.2010) * Personalitati: Walt Disney,
Imparatul Hirohito, Richard Nixon, Gerald Ford, Willy Brandt, Vincent van
Gogh, Gore Vidal, Sammy Davis Jr., Peter Sellers, Richard Burton, Margaret
Thatcher, Robert Redford, Dustin Hoffman, Boris Spassky

N-o să-ți vezi capul de treabă în 2017, fiindcă sarcinile primite la job și obligațiile sociale se vor
suprapune în anumite momente. Din fericire, ești o persoană extrem de muncitoare și de serioasă,
practică și foarte bine organizată. În plus, vei beneficia de ajutorul unui mentor sau al unui superior,
care te va susține și te va ghida în cele mai grele momente. Ajutorul e prezent și în cazul celor
care încă studiază, iar asta chiar e o veste bună pentru ei, fiindcă vor avea surpriza să treacă de
examenele din acest an cu rezultate excelente. Singurele pe care trebuie să le ții sub control anul
viitor sunt eventualele explozii temperamentale.
Dacă te bate gândul să te implici în acțiuni caritabile, lunile februarie și martie sunt foarte bune
pentru asta.
În cazul în care cauți dragostea, în 2017 vei avea “n” ocazii s-o găsești. Reține că faci pereche
bună cu Șarpele, Șobolanul și Cocoșul. Singurul lucru care ți-ar putea strica apele e propria
nerăbdare, fiindcă ai putea zbura prea repede din floare în floare, nedându-ți timp să descoperi
care e persoana care ți se potrivește.
Va fi un an bun și pentru extinderea cercului de cunoștințe și prieteni, având în vedere multitudinea
de petreceri și evenimente la care vei fi invitat(ă) și la care vei cunoaște foarte multe persoane in-
teresante.
Și din punct de vedere financiar îți va merge bine, dacă îți continui parcursul profesional ca în
ultimii ani, făcând eforturi constant, ținându-te de planuri și luând decizii logice. Însă dacă vei face
speculații sau vei căuta să-ți sporești averea prin jocuri de noroc, trebuie să știi că riști enorm și
ai putea pierde bani.
Sănătatea nu ți-e amenințată decât de ritmul infernal de la locul de muncă. Acordă-ți timp să te
odihnești și caută să te relaxezi în zilele libere, nu te mai gândi la job!

TIGRU • (Născuţi între 26.01.1914-13.02.1915,
13.02.1926-01.02.1927, 31.01.1938-18.02.1939, 17.02.1950-05.02.1951,
05.02.1962-24.01.1963, 23.01.1974-10.02.1975, 09.02.1986-28.01.1987,
28.01.1998-15.02.1999) * Personalitati: Charles de Gaulle, Ho SI Min, Ludwing
van Beethoven, Dwight D. Eisenhower, Stevie Wonder, Simon Bolivar, Anghel
Saligny, Regina Elisabeta a II-a, Hugh Hefner, Marilyn Monroe

Anul care e pe cale să se încheie, cel al Maimuței, a fost unul prost pentru tine și nu te vei reface
în întregime în cel al Cocoșului, așa că nu te angaja în lupte cu prea mare ușurință, că s-ar putea
să nu le câștigi, iar micile dezamăgiri acceptă-le cu înțelepciune și mergi mai departe. Abia în
2018 va răsări Soarele pe strada ta.
În carieră vei progresa, dar nu spectaculos, și vei întâmpina mici probleme în prima parte a
anului. Dacă nu ai un loc de muncă, îți vei găsi unul în 2017, dar nu ușor și nici repede, ci după
multe teste și tatonări – este indicat să lași loc de bună ziua pe unde treci, ai putea fi sunat(ă) de
reprezentantul unei firme la câteva săptămâni sau chiar luni după ce ai fost la interviu acolo!
În cazul celor cu un loc de muncă stabil, veniturile ar putea crește, iar cei care au propria afacere
vor constata că li se mărește lista de clienți și, prin urmare, le intră mai mulți bani în firmă. Însă
dacă faci parte dintre șomeri, ți se recomandă prudență în cheltuieli, chiar dacă ai niște bani puși
la ciorap; nechibzuința te-ar putea aduce în sapă de lemn. Tot anul, Tigrii trebuie să se ferească
să dea bani cu împrumut, pentru că îi vor recupera extrem de greu.
În dragoste îți va merge ceva mai bine decât în carieră, în sensul că vei cunoaște persoane noi
pe rețelele de socializare sau prin prieteni. Relația aceea profundă, de iubire adevărată, s-ar
putea lăsa însă așteptată, fiindcă deși cel sau cea care și se potrivește perfect e destul de
aproape de tine, deocamdată nu ai ochi pentru el/ea.
Ai putea avea mici probleme în domeniul sănătății, în prima jumătate a anului.

IEPURE • (Născuţi între 14.02.1915-02.02.1916,
02.02.1927-22.01.1928, 19.02.1939-07.02.1940,
06.02.1951-26.01.1952, 25.01.1963-12.02.1964,
11.02.1975-30.01.1976, 29.01.1987-16.02.1988,
16.02.1999-04.02.2000)
Personalitati: Henry Miller, Jomo Kenyatta, Orson Welles, David Rockefeller,
Ingrid Bergman, Albert Einstein, I. V. Stalin, Regina Victoria

Cocoșul e muncitor și ghidat de logică, Iepurele e un visător căruia îi place să se relaxeze. Cu
așa o nepotrivire, e ușor de înțeles de ce Iepurelui îi va merge extrem de prost în Anul Cocoșului.
Vor fi mari probleme în domeniul financiar: ai putea aduna datorii de care vei scăpa numai
muncind pe brânci, lucru care te va înfuria teribil! Și dacă ai bani puși deoparte sau ai un job stabil
și bine plătit, nu te culca pe o ureche, lucrurile s-ar putea schimba peste noapte.
Nici sănătatea nu e un domeniu în care să ai liniște în 2017. Chiar și afecțiunile banale, de genul
răcelilor sezoniere, se vor vindeca mai greu, așa că este indicat să ai grijă la alimentație, să iei
vitamine și să te odihnești suficient. Vârstnicilor le este recomandat să-și monitorizeze constant
starea de sănătate, cu ajutorul medicilor care-i au în evidență, iar gravidelor, să aibă foarte mare
grijă, fiindcă se pot ivi probleme neprevăzute, mai ales spre finalul sarcinii
În carieră, există tot anul riscul să iei decizii impulsive, insuficient gândite, care vor duce la
pierderi, iar în plan personal, toate relațiile, și cea de cuplu, și cele de prietenie, vor trece prin
transformări. Dacă ești singur(ă), concentrează-te pe muncă și amândă căutarea unui suflet-
pereche pentru 2018. Dacă ai iubit(ă), ai mare grijă cu te porți, ce faci, ce semnale primești de la
el/ea, fiindcă s-ar putea să fii părăsit(ă) când ți-e lumea mai dragă. E clar, 2017 nu este, sub nici
o formă, anul tău…

DRAGON • (Născuţi între 03.02.1916-22.01.1917,
23.01.1928-09.02.1929, 08.02.1940-26.01.1940,
27.01.1952-13.02.1953, 13.02.1964-01.02.1965,
31.01.1976-17.02.1977, 17.02.1988-05.02.1989,
05.02.2000-23.01.2001)
Personalitati: Francisco Franco, Haile Selassie, Mae West, Jimmy Connors,
Jeanne d'Arc, Salvador Dali, Frank Sinatra, Anthony Quinn, Kirk Douglas, Che
Guevara, Shirley Temple

La polul opus față de Iepure, Dragonul e supercompatibil cu Cocoșul,
așa că va avea un an excelent, cu promovări la job, succes în afaceri (acolo unde sunt) și noroc
în toate domeniile posibile. Să le luăm pe rând…
Cei care au iubit(ă) se vor bucura de liniște și pace în sfera dragostei întregul an, însă cei care
sunt singuri vor descoperi că e un pic dificil să-și găsească jumătatea, în ciuda faptului că sunt
mereu înconjurați de admiratori. În schimb, nu va fi deloc greu, dacă ești Dragon, să-ți mărești
anturajul! Îți vei face o mulțime de prieteni noi, dacă renunți la a motiva mereu că ești prea
ocupat(ă) ca să mergi la petreceri. Onorează invitațiile pe care le primești, chiar dacă stai și
socializezi doar o jumătate de oră, deoarece astfel îți vei face relații care se vor dovedi foarte utile
pe viitor.
În domeniul carierei, află că poți urca în ierarhie sau dacă ai o afacere, o vei vedea înflorind. E un
an bun să înveți lucruri noi, să faci cursuri prin care să capeți noi competențe. Însă dacă te
tentează să renunți la serviciu temporar pentru a face un Master, de exemplu, nu e momentul
potrivit, decât dacă ai foarte mulți bani puși deoparte. Reangajarea, după această pauză, ar
putea fi dificilă.
Promovarea despre care vorbeam mai devreme va aduce creșterea veniturilor, așa că-ți va
merge bine din punct de vedere financiar. Există însă și riscul unei pierderi bănești, o singură
dată, în 2017.
Sănătatea nu va fi o problemă decât în cazul Dragonilor adolescenți. Restul pot sta liniștiți.

ŞARPE • (Născuţi între 23.01.1917-10.02.1918,
10.02.1929-29.01.1930, 27.01.1941-14.02.1942,
14.02.1953-02.02.1954, 02.02.1965-20.01.1966,
18.02.1977-06.02.1978, 06.02.1989-26.02.1990,
24.01.2001-11.02.2002)

Personalitati: George Enescu, Pablo Picasso, Ann-Margaret, Vasile Alecsandri,Jo-
hannes Brahms, Mao Tzedun, J.Paul Getty, Franz Schubert, Henry Ford II,
Gamal Abdel Nasser, Ferdinand Marcos, John F. Kennedy, Indira Gandhi,
Nicolae Ceausescu, Howard Hughes, Greta Garbo, Abraham Lincoln, Mahatma

Gandhi, Edgar Allan Poe, Jacqueline Onassis, Printesa Grace de Monaco

Te vei strecura exact ca un șarpe printre orice greutăți se vor ivi în 2017 în carieră și vei culege
roade bogate: recunoașterea valorii, bonusuri, promovare, mărirea salariului. Ți se vor pune în
cârcă noi responsabilități, e drept, dar vei face față cu brio. Singurul aspect la care trebuie să ai
mare grijă este să nu te vinzi ieftin! Dacă ți se pare, la un moment dat, că meriți mai mult ori că ai
făcut o treabă excelentă și nu ai fost recompensat(ă) pe măsură, cere-ți drepturile! Indiferent că e
vorba de o poziție superioară sau de mai mulți bani, trebuie să-ți pledezi cauza, n-o va face
nimeni în locul tău.
Șerpii mai… leneși din fire, nu vor fi atât de norocoși însă, nici la job, nici din punct de vedere
financiar – până la urmă, aceste domenii sunt interdependente.
Cu dragostea vei sta bine și ai șanse foarte mari să-ți găsești perechea, dar numai dacă ieși din
casă – continuând să stai izolat(ă), vei rămâne la fel de singur(ă) ca până acum! Acceptă
invitațiile, mergi la petreceri, vei cunoaște multă lume interesantă. Bărbații Șarpe au mai multe
șanse să întâlnească marea iubirea decât femeile Șarpe.
Probleme în sfera sănătății s-ar putea ivi la vară, când va fi caniculă. Te-ar mai putea supăra gâtul
(răceli repetate) și niște mici, dar sâcâitoare afecțiuni dermatologice.
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CAL • (Născuţi între 11.02.1918-31.01.1919, 
30.01.1930-16.02.1931, 15.02.1942-04.02.1943, 03.02.1954-23.01.1955,
21.01.1966-08.02.1967, 07.02.1978-27.01.1979, 27.01.1990-14.02.1991,
12.02.2002-31.01.2003)  *  Personalitati: Neil Armstrong, Ion Iliescu, F.D.
Roosevelt, Barbara Strei sand, Paul Mc Cartney, Raquel Welsh, Nikita Hrusciov,
Rembrandt, L. Brejnev, Th. Roosevelt, Leonard Bernstein, Billy Graham

După un 2016 nu prea bun, în 2017 vei avea multe ocazii să le arăți
șefilor, colaboratorilor, partenerilor sau subalternilor tăi de ce ești

capabil(ă) și ce calități nemaipomenite ai. Toată lumea te va respecta și-ți va lăuda munca, iar tu
vei culege laurii. Ai grijă însă să nu ți se urce la cap! Mai bine ține-te de muncă, fiindcă trebuie să
depui eforturi destul de mari ca să treci de ștacheta pe care singur(ă) ai ridicat-o foarte sus!
Cam în a doua jumătate a anului începi să culegi și roadele bănești ale eforturilor depuse. Din
două surse pot veni către tine sume importante, așa că dacă nu ai în vedere, în acest moment,
decât un plan de bătaie, întinde-ți antenele pentru a vedea care este… cealaltă vacă de muls. E
posibil ca norocul să vină și din străinătate!
Îți va merge așa de bine la job, că poate vei dori să te axezi pe asta și să dai pace domeniului
sentimental. De fapt, chiar ar fi indicat s-o faci. Nici unui Cal nu i-ar fi ușor să-și găsească
jumătatea în 2017. Iar cei care sunt deja căsătoriți vor trebui să facă față unor bârfe care le-ar
putea detabiliza serios relația.
Sănătatea nu-ți va da bătăi de cap. Problemele minore apărute peste an se vor vindeca rapid.

CAPRĂ • (Născuţi între 01.02.1919-19.02.1920,
17.02.1931-05.02.1932, 05.02.1943-24.01.1944, 24.01.1955-11.02.1956,
09.02.1967-29.01.1968, 28.01.1979-15.02.1980, 15.02.1991-03.02.1992,
01.02.2003-21.01.2004)  *  Personalitati: Andy Warhol, Barbara Walters,
Catherine Deneuve, Nicolae Iorga, Andrew Carnegie, Rudolph Valentino,
Michelangelo Buonarroti, Miguel de Cervantes, Sir Lawrence Olivier

Prima parte a anului se anunță dificilă la locul de muncă, dar a doua
parte va fi mai bună. Vei avea de sărit, exact ca o Capră, peste
obstacole și vei aduna frustrări văzând că meritele tale nu sunt

recunoscute, dar nu dispera și nu-ți pierde răbdarea, va veni și vremea ta! Este indicat să nu
renunți nici o clipă la diplomație, iar când vei avea de ales între a ține cu dinții de recunoașterea
unei reușite și a împărți laurii cu echipa, ar fi bine să optezi pentru cea de-a doua varientă; îți va
aduce un statut privilegiat și te va ajuta să-ți faci prieteni noi și loiali. Abține-te să fii foarte vocal(ă)
în disputele cu șefii și ține-te departe de intrigile colegilor.
Veniturile tale nu vor urca până la cer, deși ți-ai dori. Vei avea noroc la mai mulți bani doar dacă
lucrezi în domeniile bancar, investiții, vânzări de bijuterii, transport/curierat sau service auto.
Caprele își caută, de obicei, parteneri bogați, fiindcă stabilitatea financiară este foarte importantă
pentru ele. Cele care și-au găsit deja jumătatea trebuie să fie foarte atente la relația lor, să nu
forțeze lucrurile și să încerce să mai și dăruiască, nu doar să aștepte să primească. Cele singure
sunt sfătuite să nu pornească la “vânătoare”, fiindcă orice relație începută în 2017 se poate
termina prost, chiar dezastruos pentru ele.
Și încă un sfat: încearcă să nu călătorești mult. Ești predispus(ă) la accidentări în timpul
deplasărilor, fie ele în țară sau peste hotare.

MAIMUŢĂ • (Născuţi între 20.02.1920-07.02.1921,
06.02.1932-25.01.1933, 25.01.1944-12.02.1945, 12.02.1956-30.01.1957,
30.01.1968-16.02.1969, 16.02.1980-07.02.1981, 04.02.1992-22.01.1993,
22.01.2004-08.02.2005)  *  Personalitati: Federico Fellini, Leonardo da Vinci,
Charles Dickens, Edward Kennedy, John Milton, Paul Gauguin, Lyndon
Johnson, Bette Davis, Nelson Rockefeller

Maimuța nu va avea un an la fel de bun ca 2016, ci unul cu diverse
probleme și obstacole, în care va trebui să muncească mult și să
petreacă puțin spre deloc.

Peste carieră pare a se așeza un nor negru: proiectele merg din rău în mai rău și există riscul ca
majoritatea să eșueze. Ca să nu-ți bagi echipa în belea, dacă ocupi o funcție de conducere, ai
grijă ca indicațiile pe care le dai subalternilor să fie corecte și documentează-te temeinic înainte
de fiecare pas pe care-l faci. Este esențial să-ți păstrezi speranța și să nu renunți, nici măcar
atunci când situațiile par fără ieșire. A doua jumătate a anului va fi ceva mai bună decât prima.
Dacă nu ai job, în 2017 ai toate șansele să-ți găsești unul care nu numai că se va dovedi un pas
înainte în carieră, dar va fi și foarte bine plătit. Este indicat să-ți trimiți CV-ul la cât mai multe firme
din domeniul tău de interes, să te pregătești temeinic pentru interviuri și să-ți negociezi cât poți de
bine salariul.
S-ar putea să beneficiezi de mai multe surse de venit, fiindcă, pe lângă job, ți-ai putea deschide
o mică afacere. Chiar și așa, nu este indicat să arunci cu bani în stânga și-n dreapta. Așteaptă
sfârșitul anului pentru investiții de genul renovarea casei sau o nouă mașină, mai ales dacă se
impune și luarea unui credit.
În dragoste, urmează un an al aventurilor. Maimuțele care sunt singure se vor putea bucura,
așadar, de câteva scurte focuri de paie, însă dacă vor o relație serioasă, mai au de așteptat. Cele
căsătorite și-ar putea vedea mariajul în pericol, din cauza tentației de a călca strâmb. Trebuie să-
și înfrâneze pornirile și, totodată, să vegheze ca și partenerul să rămână fidel. Dacă se vor ivi
probleme, în ciuda măsurilor de precauție luate, trebuie să știi că prietenii îți vor fi aproape și te
vor ajuta să depășești momentele grele.
Sănătatea ți-ar putea da alte bătăi de cap. Dacă ești în vârstă, ar fi bine să mergi regulat la
control, mai ales în prima parte a anului și în special dacă te știi cu afecțiuni cronice. Dacă ești
tânăr(ă), ai grijă la alimentație și nu lăsa să treacă o săptămână fără să faci sport. Februarie și
august sunt lunile cu cele mai mari riscuri pentru sănătate.

COCOŞ • (Născuţi între 08.02.1921-27.01.1922, 
26.01.1933-13.02.1934, 13.02.1945-01.02.1946, 31.01.1957-17.02.1958,

17.02.1969-05.02.1970, 08.02.1981-24.01.1982, 23.01.1993-09.02.1994,
09.02.2005-28.01.2006) * Personalitati: Printul Philip, Peter Ustinov, Alex
Haley, Alexander Dubcek, Yves Montand, Elton John, Katherine Hepburn

2017 e anul tău și-ți va merge excelent. Vei munci din greu în
continuare, dar recompensa pentru tot efortul depus, în toate domeniile
vieții, va fi peste așteptări.
Ai putea decide să faci schimbări în carieră (dar ai grijă să nu dai

vrabia din mână pe cioara de pe gard!) sau te vei vedea nevoit(ă) să te supui unei schimbări
impuse de șefi. Nu e un lucru rău, încearcă să alungi gândurile negative, pentru că pe termen
lung îți va fi bine și vei avea de tras foloase de pe urma acestei modificări de traseu profesional.
Este esențial să folosești cu cap influența de care te bucuri și oportunitățile ivite, de-a lungul
întregului an.
Veniturile nici nu cresc, nici nu scad. Există însă o posibiitate să-ți îmbunătățești nivelul de trai:
pune pe listă toate cheltuielile, vezi care sunt inutile și redu-le sau elimină-le. Așa, vei avea
fonduri pentru o vacanță în plus sau pentru alte mici plăceri.
Domeniul dragostei îți rezervă un pic de dramă în 2017, în sensul că s-ar putea să te desparți de
iubit(ă). Tinerii sunt mai predispuși acestei tendințe. Dacă vrei să-ți păstrezi actualul partener, ar
fi bine să ții cont și de dorințele sale, nu doar de ale tale, să-i acorzi atenție când are nevoie și să-
ți faci timp pentru mici escapade împreună.
Stai bine cu sănătatea, dar ai grijă când călătorești, fiindcă ești predispus(ă) la accidentări!

CÂINE • (Născuţi între 28.01.1922-15.02.1923, 
14.02.1934-03.02.1935, 02.02.1946-21.01.1947, 18.02.1958-07.02.1959,
06.02.1970-26.01.1971, 25.01.1982-12.02.1983, 10.02.1994-30.01.1995,
29.01.2006-17.02.2007)  *  Personalitati: Mihai Eminescu, Charles Bronson,
Pierre Cardin, Zsa Zsa Gabor, Ava Gardner, Voltaire, W. Churchill, Herbet
Hoover, Elvis Presley, Brigitte Bardot, Sophia Loren, Ilie Nastase, Liza Minelli,
Petre Roman, Golda Meir, Donald Trump, Gigi Becali

Noroc că ești un luptător! Altfel, nu puteai face față provocărilor venite din mai multe direcții în
același timp și capcanelor întinse de mai mulți simultan, cum se va întâmpla în 2017. Presiunea
va fi mare în domeniul profesional, dar ai toate șansele să ieși neșifonat(ă) și
învingător/învingătoare, la final. Dacă ai de gând să aprofundezi studiile, să urmezi un nou curs
sau să te specializezi în ceva anume, alege a doua parte a anului, atunci îți sunt favorabile as-
trele.
Este foarte important să planifici totul cu mare atenție și să nu scapi din ochi nici o clipă proiectele
care știi că sunt profitabile, dând atenție altora, care ar putea eșua. Există un risc major să pierzi
bani și să faci datorii în 2017. Nu te ajută nici tentația de a cheltui pe lucruri scumpe și de care nu
ai nevoie, nici cea de a te juca cu banii, făcând speculații financiare sau pariind la cazinou.
Cel mai problematic domeniu este însă al iubirii. Nemulțumit(ă) de anumite aspecte ale relației,
te-ai putea trezi aruncând vorbe grele, creând conflicte din nimic, iar acestea, combinate cu gelozia
scăpată de sub control, ar putea duce la despărțire. Uneori, îți spui că poate ți-e mai bine singur(ă),
dar știi că nu e așa. În relațiile vechi își poate băga coada o a treia persoană, iar relațiile noi se
vor dovedi a fi dezamăgitoare, mai ales pentru femeile din această zodie.
Singurele probleme de sănătate ar putea fi cele derivate din stres și epuizare. Dacă ai grijă să te
odihnești suficient și să relaxezi – și fizic, și mental -, ar trebui să fii OK.

PORC • (Născuţi între 16.02.1923-04.02.1924,
04.02.1935-23.01.1936, 22.01.1947-09.02.1948, 08.02.1959-27.01.1960,
27.01.1971-15.02.1972,13.02.1983-01.2.1984, 31.01.1995-18.02.1996,
18.02.2007-06.02.2008)   * Personalitati: Ronald Reagan, Lucile Ball, Maria
Callas, Henry Kissinger, Julie Andrews, Woody Allen, Cian Kai-Si, Ernest
Hemingway, Humphrey Bogart, Alfred Hitchcock, Al Capone, John D. Rockefeller,
Klaus W. Iohannis

Scapi de problemele care ți-au dat bătăi de cap, dacă ai făcut favoruri cuiva, e timpul să ți le
întoarcă, iar datoriile se sting. Ai mari șanse să avansezi în ierarhie în 2017, iar în cazul în care ai
propria afacere, să vezi cum aceasta înflorește. Cei care studiază încă sunt și ei favorizați, însă
nu trebuie să se culce pe o ureche. Norocul vine la pachet cu munca susținută, iar cine nu
muncește o poate da ușor în bară.
Din punct de vedere financiar stai bine. Banii ar putea veni către tine din mai multe surse,
depinde doar de cât de atent(ă) ești tu la oportunități și în câte proiecte cu sorți de izbândă te
implici. Ești prudent(ă) în cheltuieli, de obicei, însă în 2017 ai putea fi tentat(ă) să arunci o sumă
importantă pe un obiect de lux. Încearcă să n-o faci.
Vei călători mult, iar în timpul acestor călători ai putea întâlni pe cineva special. Dacă ești în
căutarea unui flirt de vară, e perfect. Dacă vrei însă o relație de lungă durată, trebuie să știi că
șansele sunt mici; s-ar putea termina urât, cu vorbe grele și gust amar, din pricină că unul dintre
voi are așteptări prea mari. Dacă ești implicat(ă) deja într-o relație serioasă, 2017 nu aduce nimic
nou, nici în bine, nici în rău.
În afară de niște căderi psihice minore, nimic nu-ți va tulbura sănătatea. Când te simți singur(ă) și
ți s-au cam înecat corăbiile, sună-ți prietenii și ieșiți în oraș!
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Becali a dezvăluit cum se va
numi Steaua

Gigi Becali a recunoscut că va pune în aplicare decizia
luată de Curtea de Apel, care îl obligă pe patronul "roş-
albaştrilor" să radieze semnele ”Steaua” și ”Steaua
București” din denumirea echipei.

Becali a dezvăluit şi care va fi noul nume al echipei: după
ce s-a sfătuit cu Dumitru Dragomir, a ajuns la numele
"Star".
"Acea hotărâre întâi trebuie motivată, iar apoi mai sunt 30
de zile. Deci mai durează 3-4 luni de zile până când va fi
pusă în aplicare. Apoi, UEFA nu are ce să spună, că şi
după ce se pune în aplicare se schimba numele şi gata.
N-o să mai fie Steaua, o să fie Star", a spus Becali, la
Sport.ro.
În anul 2015, FC Steaua a pierdut marca Steaua Bucureşti,
după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a respins
contestaţia în anulare formulată de club la decizia din 3
decembrie prin care i-a fost anulată marca. ICCJ a anulat,
pe 3 decembrie 2016, marca Steaua Bucureşti înregistrată
sub nr. 061735 în 29 ianuarie 2004 de SC Fotbal Club
Steaua Bucureşti SA.
FC Steaua a fost acţionat în instanţă în 2011 de Clubul
Sportiv al Armatei "Steaua" Bucureşti, care a cerut anularea
mărcii înregistrate de gruparea din Liga I. Tribunalul
Bucureşti a respins această cerere, în 17 aprilie 2012,
decizie menţinută de Curtea de Apel Bucureşti, în 20 de-
cembrie 2013, însă ICCJ a dat dreptate clubului sportiv.
De la decizia ICCJ, cele două părţi au avut mai multe
întâlniri pentru a discuta despre condiţiile de utilizare a
mărcii Steaua, fără a ajunge la un acord concret.
Conducerea MApN a solicitat FC Steaua zece la sută din
totalul veniturilor pentru a-i permite să folosească marca,
însă reprezentanţii grupării patronate de Gigi Becali au
refuzat.

Soluţia salvatoare în conflictul 
Becali - CSA: "Se va ajunge la asta!"

Fostul conducător al LPF, Dumitru Dragomir, este de
partea lui Gigi Becali în conflictul patronului Stelei cu
Armata și speră să se ajungă la un numitor comun între
cele două părți.
Dragomir consideră că o eventuală retragere a lui Becali
ar fi sinonimă cu dispariția Stelei și spune că ministrul
Apărării va avea un cuvânt greu de spus.
"Nu există varianta ca Becali să mute echipa la Chiajna.
Eu cred că intervine ministrul Apărării și îi dă pe Talpan și
pe toți afară. Se va ajunge la asta! Peste o lună sau două
luni, când Steaua ia campionatul, se poate ajunge la o
înțelegere între Becali și Armată.
Dacă Becali este șicanat și renunță la Steaua, echipa
dispare. Dacă Becali renunță la Steaua, se alege praful.
Dacă aș fi la CSA, aș face pace cu Becali. Și Armata ar fi
mulțumită și ar lua și niște bani. Nu ar mai fi orgolii
idioate. Armata nu va găsi oameni care să bage bani.
Eu, dacă aș fi Becali, nu aș da niciun leu la Armată. Aș
juca cu FC Star pe Arena Națională, aș băga bani în
jucători și ar veni lumea ca la balamuc. Fanii nu vin să
vadă o siglă, ci să îi vadă pe jucători", a spus Dragomir, la
Sport.ro.
"Ei au înregistrat marca în 2014 şi apoi m-au dat în
judecată. Acum totul e la dispoziţia judecătorului: dacă el
spune că zăpada e neagră, eu ce să fac?
Dar mă duc până la Curtea Europeană de Justiţie să văd
ce mai spune judecătorul. Să văd cum explică faptul că
distruge o societate, un brand, că aşa vrea el", a spus
recent Becali, la Digi Sport Special.

Sânge albastru pentru Zlatan?
Ibra vrea să devină noul rege al

Suediei după retragere
Dacă pe Old Trafford îi este greu să-i ia locul lui ”King Eric
Cantona”, Zlatan Ibrahimovic a lăsat de înțeles, printr-o
postare pe contul său oficial de Instagram, că vrea să fie
următorul rege al Suediei.

Atacantul de 35 de ani al
lui Manchester United a
pus pe Instagram o poză
în editată, cu el îmbrăcat
într-o tunică albastră, fiind
decorat cu mai multe
medalii. Alături de aceasta,
el a scris: ”Carl XVII
Guztaf”.
În prezent, de peste 43
de ani, regele Suediei este
Carl al XVI-lea Gustaf.
Mesajul lui Zlatan Ibrahi-
movic ar putea avea
legătură cu faptul că suc-

cesorul său la tron al actualului monarh ar urma să fie fiul
său, pe care, de asemenea, îl cheamă tot Carl.
Ibrahimovic a postat acest lucru chiar în ziua în care a
câștigat procesul itentat împotriva antrenorului suedez de
atletism, Ulf Karlsson, care l-a acuzat că s-a dopat în
perioada în care a jucat la Juventus.
Nu este prima postare nebunească a lui Zlatan din ultima
perioadă. De Crăciun, suedezul s-a filmat în timp ce s-a
aruncat aproape dezbrăcat în zăpadă.

Mondial cu 48 de echipe
din 2026

Cupa Mondială la fotbal va avea din 2026 nu mai puţin de
48 de echipe la start. Consiliul FIFA a votat în unanimitate
schimbarea sistemului competiţional al celei mai importante
competiţii a naţionalelor din lume.
Astfel, noul format al Mondialului va cuprinde 16 grupe a
câte trei echipe, aşa cum a propus noul preşedinte al
forului mondial, Gianni Infantino.
Primele două clasate din fiecare grupă vor merge în
fazele eliminatorii, care vor cuprinde 32 de echipe, atâtea
câte cuprinde Cupa Mondială în acest moment.
Va fi prima extindere a Cupei Mondiale din 1998 încoace.
La ediţia din Franţa, din urmă cu 19 ani, ultima cu România
printre participante, numărul echipelor s-a mărit de la 24
la 32.
Mondialul cu 48 de formaţii va aduce venituri suplimentare
de 640 de milioane de dolari (605 milioane euro), potrivit
unui raport confidenţial al forului mondial. Veniturile nete
vor atinge 4,18 miliarde de dolari (3,95 miliarde de euro),
faţă de 3,54 miliarde dolari, cât se preconizează pentru
Cupa Mondială din 2018, din Rusia.
În acelaşi timp, costurile legate de creşterea numărului de
echipe prezente şi al numărului de meciuri (80 faţă de 64
într-un format cu 32 de echipe) ar însemna o creştere de
325 milioane de dolari (307 milioane euro).

Veniturile din drepturile de televiziune ar creşte şi ele cu
505 milioane de dolari, iar cele de marketing cu 370
milioane de dolari.
32 de zile va dura competiţia în noul format. Europa va
avea rezervate 16 locuri la turneul final, Africa nouă locuri
(plus unul la baraj), Asia opt (plus unul la baraj), America
de Sud şase (plus unul la baraj), America de Nord şi
Centrală şase (plus unul la baraj), iar Oceania un loc,
potrivit Marca.
"O idee extraordinară, un număr mai mare de echipe va
încuraja oamenii să revină pe stadioane", a salutat ideea
fostul inamic al FIFA din perioada Sepp Blatter, Diego
Maradona, revenit la sentimente mai bune faţă de forul
mondial după instalarea lui Gianni Infantino.

Sharapova revine în aprilie
Maria Sharapova, suspendată 15 luni pentru un test
pozitiv la meldonium, revine în circuitul WTA în luna
aprilie. Ea va participa la turneul de la Stuttgart (transmis
ÎN DIRECT și în EXCLUSIVITATE la Digi Sport), acolo
unde organizatorii i-au acordat un wild-card.

Sharapova, 29 ani, fostă număr 1 mondial și care inițial
primise o suspendare de 2 ani, a declarat că este încântată
să revină pe teren cu prilejul turneului din Germania, care
va debuta pe 26 aprilie şi pe care l-a câştigat de trei ori,
între 2012 şi 2014.
"Nu pot fi mai fericită decât să revin în circuit la unul dintre
turneele mele favorite. Abia aştept să-mi văd fanii şi să
fac din nou ceea ce iubesc", a spus Sharapova, care nu a
mai jucat vreun meci oficial de anul trecut, de la Australian
Open.
Suspendarea Mariei Sharapova se încheie marți, 25
aprilie, exact în săptămâna în care va avea loc și Stuttgart
Open. Organizatorii au acceptat ca rusoaica să joace
primul meci o zi mai târziu, miercuri, 26 aprilie. La turneul
din Germania va participa şi liderul mondial, germanca
Angelique Kerber, campioana din 2015 şi 2016.

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

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

VIZIONATE LA TV-UL DVS. CONTACTAŢI
GLOBAL CONNECT
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Programul echipelor din Liga 1 în această iarnă.
Reuniri, cantonamente, meciuri amicale

Scurta vacanță de iarnă s-a terminat sau este pe cale de a se sfârși pentru
echipele din Liga 1. Steaua, CS U Craiova și Gaz Metan Mediaș sunt echipele
care au reluat cel mai repede treaba în 2017. Oltenii vor fi chiar primii reprezentanți
ai fotbalului nostru din primul eșalon care vor disputa un amical în noul an.
Sunt însă și echipe care nu s-au reunit încă sau care o vor face dar fără să știe în
prezent concret care va fi programul de lucru până la reluarea partidelor oficiale,
la început de februarie. Este o situație fără precedent în istoria fotbalului românesc,
semn că efectele crizei financiare își spun cuvântul.
Steaua, Viitorul, Astra, Dinamo, Craiova, CFR Cluj, Iași și Timișoara sunt echipe
care știu și ce amicale vor disputa, în timp ce situația de la Pandurii, Chiajna și
ASA  este în continuare confuză.
Mai jos vă prezentăm datele de cantonament și programul amicalelor echipelor
din Liga 1, în ordinea ocupată în clasament la finalul lui 2016.

1. Viitorul Reunire: 9 ianuarie
Cantonament: 10-24 ianuarie, Cipru
Meciuri amicale:
14 ianuarie: FC Viitorul - Enosis Neon Paralimni (loc 4 Cipru Liga 2)
17 ianuarie: FC Viitorul - Ermis Aradippou (loc 6 Cipru Liga 1)
20 ianuarie: FC Viitorul - Levski Sofia (loc 2 Bulgaria Liga 1)
22 ianuarie: FC Viitorul - FC Ural (loc 13 Rusia Liga 1)
23 ianuarie: FC Viitorul - FK Atlantas (loc 4 Lituania Liga 1)

2. Steaua S-a reunit: 4 ianuarie
Primul cantonament: Antalya (7 ianuarie-19 ianuarie)
Amical:
18 ianuarie: Steaua - Qarabag
Al doilea cantonament: Antalya (21 ianuarie - 4 februarie)
Meciuri amicale:
24 ianuarie: Steaua - Vardar Skopje (locul 1, Macedonia, Liga 1)
26 ianuarie: Steaua - Terek Grozny (locul 4, Rusia, Liga 1)
28 ianuarie: Steaua - Slovan Bratislava (locul 3, Slovacia, Liga 1)
31 ianuarie: Steaua - Wisla Krakovia (locul 10, Polonia, Liga 1)
02 februarie: Steaua - Hajduk Split (locul 4, Croația, Liga 1)

3. CS U Craiova S-a reunit: 4 ianuarie
Cantonament: Malta (6 – 27 ianuarie)
Meciuri amicale:
7 ianuarie: CS U Craiova - Borussia Moenchengladbach (locul 14, Germania,
Bundesliga).
CS U Craiova - Fortuna Dusseldorf (locul 8, Germania, Liga 2) 
CS U Craiova - FC St. Gallen (locul 6, Elveția, Liga 1) 
CS U Craiova - FC Hibernians (Locul 2, Malta, Liga 1)
CS U Craiova - Terek Grozny (locul 4, Rusia, Liga 1) 
CS U Craiova - Krîlia Sovetov Samara (locul 12, Rusia, Liga 1).

4. Gaz Metan Mediaș S-a reunit: 4 ianuarie
Primul cantonament: Mediaș (4-10 ianuarie)
Al doilea cantonament: Antalya (11-26 ianuarie)
Meciuri amicale: neconfirmate

5. Dinamo Reunire: 6 ianuarie
Primul cantonament: Săftica sau Izvorani (6-14 ianuarie)
Al doilea cantonament: Marbella (15-29 ianuarie)
Meciuri amicale:
17 ianuarie: Dinamo - Tianjin Teda (locul 10, China, Liga 1)
20 ianuarie: Dinamo - Eintracht Braunschweig (locul 2, Germania, 2Bundesliga)
24 ianuarie: Dinamo - FC Zurich (locul 1, Elveția, Liga 2)
27 ianuarie: Dinamo - Videoton (locul 1, Ungaria, Liga 1)

6. CFR Cluj Reunire: 5 ianuarie
Primul cantonament: Cluj (6-13 ianuarie)
Al doilea cantonament: Cipru (14-28 ianuarie)
Meciuri amicale:
17 ianuarie: CFR Cluj - UFA (Rusia)
20 ianuarie: CFR Cluj - Karmiotissa (Cipru)
24 ianuarie: CFR Cluj - Arka Gdynia (Polonia)
27 ianuarie: CFR Cluj - Korona Kielce (locul 9, Polonia, Liga 1)

7. Astra Reunire: 8 ianuarie
Cantonament: Limassol (Cipru): 13-27 ianuarie
Meciuri amicale:
16 ianuarie: Astra – Doxa (Cipru)
19 ianuarie: Astra – Spartak Moscova (Rusia)
22 ianuarie: Astra – Ural Ekaterinburg (Rusia)
25 ianuarie: Astra – Pogon Szczecin (Polonia)
** În funcţie de apariţia unor schimbări în program, este posibil un amical şi cu
Ujpest (Ungaria), pe 26 ianuarie.

8. Botoşani Reunire: 5 ianuarie
Primul cantonament: Vatra Dornei (5-11 ianuarie)
Al doilea cantonament: Antalya (12- 28 ianuarie)
Meciuri amicale:
15 ianuarie: FC Botoșani - Luftetari Gjirokaster (locul 5, Albania, Liga 1)
15 ianuarie: FC Botoșani - Nasaf Qarshi (locul 3, Uzbekistan, Liga 1)
18 ianuarie: FC Botoșani - Inter Baku (locul 3, Azerbaidjan, Liga 1)
20 ianuarie: FC Botoșani - Slovan Bratislava (locul 3, Slovacia, Liga 1)
25 ianuarie: FC Botoșani - Amkar Perm (locul 6, Rusia, Liga 1)

9. CSM Poli Iaşi Reunire: 5 ianuarie
Cantonament: Antalya (12-27 ianuarie)
Meciuri amicale
15 ianuarie: CSM Poli Iași - Sahtior Karagandi
18 ianuarie: CSM Poli Iași - Jagellonia
21 ianuarie: CSM Poli Iași - FC Tosno
23 ianuarie: CSM Poli Iaşi - Inter Baku
25 ianuarie: CSM Poli Iași - Dunav Ruse

10. Voluntari Reunire: 5 ianuarie
Cantonament: 12-26 ianuarie, Brescia
Meciuri amicale:
4 sau 5, adversari neconfirmaţi

11. Pandurii Reunire: 8 ianuarie
Cantonamente: 8-15 ianuarie plan local
Antalya – neconfirmat
Meciuri amicale: - neconfirmate

12. Concordia Chiajna Reunire: 5 ianuarie
Cantonament: Cipru
Meciuri amicale: neconfirmate

13. ACS Poli Timișoara Reunire: 7 ianuarie
Cantonament: Poiana Brașov (10-17 ianuarie)
Meciuri amicale:
21 ianuarie: ACS Poli - Naţional Sebiş
24 ianuarie: ACS Poli - Spartak Subotica, la Belgrad
31 ianuarie: ACS Poli - Honved, la Budapesta.

14. ASA Tg Mureş Reunire 5 ianuarie
Cantonamente:
14-28 ianuarie Antalya
Meciuri amicale: neconfirmate
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Locuri misterioase pe care
nu îți este permis să le vizitezi

(V)
Aria 51

De Aria 51 par să fie legate
cele mai multe secrete și
controverse. Localizată în
Nevada, lângă Lacul Groom,
această bază secretă
militară a devenit Mecca
teoriilor moderne legate de
contactul cu civilizații ex-
tratereste, vizite neobisnuite
sau OZN-uri. Aria 51 nu
apare pe harta publică a
Statelor Unite, iar cine
încearcă să intre aici riscă să
fie ucis.

Centrele de date Google

Centrele de date Google sunt peste tot în lume și pot fi accesate
de doar câteva persoane selectate. Aceste centre sunt pline cu
sute de mii de servere și biciclete, astfel încât inginerii să poată
ajunge rapid unde au nevoie. 

Centrele sunt localizate adânc în pământ pentru a nu putea fi
afectate de nici un fel de magnet de la suprafață.

În 2012, Google a publicat fotografii ale centrelor sale de
date pentru public. Această fotografie este de la o instalație de
răcire centrală de la centrul de date Google din Douglas County,
Georgia.

Google îşi expune în premieră sistemul nervos central.
Imaginile arată reţeaua incredibilă de calculatoare care
procesează căutările pe internet, arată videoclipuri pe Youtube
şi distribuie emailuri pentru milioane de utilizatori. 

Reţeaua cuprinde sute de mii de servere şi cabluri colorate,
centrele Google fiind parcă desprinse dintr-un film SF,
informează România TV.

Construite în nenumărate ţări, din Finlanda până în Statele
Unite, acestea reprezintă sistemul nervos central al Google. Iar
până acum, numai un număr limitat de oameni au avut acces în
ele.

De acum, însă, ele pot fi vizitate, virtual, de oricine.

Biserica Sfintei Maria din Zion

În biserica Sfânta Maria din Zion, din orașul etiopian Axum, se
spune că s-ar afla Chivotul Legilor. O singură persoană are
acces în biserică și poate vedea chivotul, mai precis călugărul-
gardian. 

Odată ales, acesta trebuie să stea închis în capelă, alături de
chivot, pentru tot restul vieții.

Biserica Sfânta Maria din Axum a fost construită pentru
prima oară în în secolul al IV-lea de către regele Ezana (320-
360), primul conducător creștin al Etiopiei. Locașul a devenit cat-
edrala orașului și cea mai importantă biserică din regat, primul
episcop ce a rezidat aici fiind Sfântul Frumentie. De asemenea,
de-a lungul timpului edificiul a servit drept loc de încoronare al
monarhilor etiopieni.

În secolul al X-lea, regina Gudit a ordonat jefuirea și in-
cendierea multor biserici, printre care și a Sfintei Maria din Axum.
Acest lucru se datorează faptului că Gudit era de religie iudaică
și avea o mare antipatie pentru creștini. Cu toate acestea, după
acest eveniment, biserica a fost reconstruită la o scară mai mare,
devenind un edificiu impozant. 

În secolul al XVI-lea, în timpul campaniilor militare soma-
leze conduse de imamul Ahmad ibn Ibrahim al-Ghazi, biserica
a fost din nou jefuită și distrusă. Reconstrucția ei se datorează
regelui Gelawdewos (1540-1559), fiind apoi renovată și extinsă
în timpul domniei lui Fasilides (1632-1667).
În anul 1950, regele Haile Selassie a construit o nouă catedrală
modernă, lângă cea veche, atât pentru bărbați cât și pentru
femei, întrucât în cea veche accesul femeilor era strict interzis.
Noul edificiul are un dom imens și un turn-clopotniță destul de
înalt. Biserica este un important loc de pelerinaj pentru ortodocșii
etiopieni, aici având loc anual pe data de 30 noiembrie Festivalul
Mariei Sionului. Altarul bisericii a fost adus din Israel de la
Ierusalim, de aici și numele de Sion.

Conform tradiției etiopiene, într-o capelă din curtea vechii
biserici se află Chivotul Legământului, ce conține Tablele Legii
date de Dumnezeu lui Moise pe Muntele Sinai. 

Tradiția face din regii etiopieni descendeți ai regelui
Solomon. Potrivit legendei, regina din Saba ar fi revenit, în re-
gatul său, însărcinată, iar fiul său, Menelik I, primul împărat al
Etiopiei, ar fi fiul lui Solomon. Legenda precizează că tânărul
prinț ar fi fost educat la Ierusalim pentru a se impregna de
înțelepciunea tatălui său și ar fi adus cu sine chivotul în Etiopia.

MICA PUBLICITATE
• 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 1 sau 15 decembrie, 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

• Închiriez cameră în Elmhurst (Queens), cu $450 pe lună. 
Tel.: (917) 583 - 2564

• Caut să închiriez cameră mobilată; am 35 de ani, sunt rezident
permanent SUA, cu serviciu stabil; nefumător, nealcoolic. 
Tel.: (347) 216-8339

• 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

• Angajăm doamnă responsabilă, cu carnet de conducere auto, pentru
menaj și supraveghere 2 copii vârstă școlară. Detalii la telefon 914-
960-0353 sau email getacincu@yahoo.com

• Caut să închiriez cameră mobilată, separată, acces la utilități, în
Sunnyside sau Astoria. Tel.: (732) 532-9689
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SFATURI UTILE

AFLĂ CUM SĂ RENUNŢI 
LA DEPENDENŢE 

ÎN CELE MAI UŞOARE MODURI!
Un articol de Mihaela Iliescu

Majoritatea oamenilor manifesta un anumit fel de de-
pendentra. Fie ca este vorba despre alcool, fie ca este
vorba despre fumat sau de ore intregi petrecute in fata
televizorului, fie ca deschidem usa frigiderului atunci
cand suntem deprimati si obositi, acestea sunt, de cele
mai multe ori, departe de a fi obiceiuri nevinovate.

Avem tendinta de a ne gandi la dependente in formele
lor cele mai grave: dependentul de un drog isi cere cu
insistenta urmatoarea injectie, dependentul de jocuri
de noroc isi arunca in „lupta” ultimii banii sau locuinta
s.a.m.d.
Tanjim dupa substante sau trairi care, pe moment, ne
fac sa ne simtim mai bine, dar pe termen lung au con-
secinte grave.
Negarea este una din caracteristicile dependentei. Toti
cei care sufera de o dependenta in forma grava sustin
ca au un comportament normal, chiar daca dovezile
dezastrului sunt prezente peste tot.
Prietenii, membrii familiei sau colegii va sugereaza ca
ati avea o problema? Intrebati-va daca nu cumva ei
vad ceva ce dumneavostra nu vedeti si examinati-va
comportamentul dintr-o anumita perioada.
Incercati sa rezolvati intai problema prin forte proprii.
Daca suspectati ca ati avea o dependenta: de alcool,
de tigari, de jocuri de noroc, de televizor, de computer,
de mancare, de sex sau de orice altceva, psihologii va
indeamna sa va puneti urmatoarea intrebare: V-a
provocat respectivul comportament probleme astfel
incat sa aveti in vedere renuntarea la el? Daca raspunsul
este afirmativ, atunci este timpul sa faceti unele schimbari
in viata dumneavoastra.

CE SE INTAMPLA CAND RENUNTI LA FUMAT
- BENEFICII IMEDIATE SI PE TERMEN LUNG

Incepeti prin a scrie argumentele pro si contra. Celor
mai multi le este greu sa recunoasca faptul ca sufera
de o dependenta, de aceea, puneti intai pe hartie toate
aspectele care va fac placere in legatura cu activitatea
respectiva. De exemplu: „Alcoolul ma ajuta sa ma
exprim” sau „Imi place senzatia de euforie cand consum
droguri” sau „Privitul la televizor ma distrage de la
gandurile mele...” s.a.m.d.
Apoi, treceti pe lista beneficiile renuntarii la respectiva
activitate: „Daca nu as face asta, ar fi mai putin probabil
sa ma cert cu partenerul de viata sau sa am probleme
de sanatate”.
Felicitari! Comparati apoi listele si vedeti care sunt
costurile si beneficiile.
Tocmai ati recunoscut ca aveti unele probleme si acesta
este primul pas in calea unei schimbari. Trebuie sa o
faceti singuri, atunci cand sunteti cu adevarat pregatiti
si va doriti sa scapati de dependente.

REMEDIU PENTRU ORICE FUMATOR 
- ITI TREBUIE DOAR O NUCA USCATA

SI PUTINA APA
Iata cum:
Reduceti dependenta treptat sau puneti-i capat brusc.
Anumite persoane se despart de dependenta treptat,

reducand numarul de tigari fumate, de exemplu sau
jucand jocuri de noroc mai rar, alte persoane considera
ca este mai usor sa te opresti brusc.

Ambele abordari pot fi la fel de eficiente.

CE SE INTAMPLA CU ADEVARAT IN CORPUL TAU
DUPA CE BEI ALCOOL 

SI CUM POTI SA SCAPI DE ALCOOLISM IN MOD
NATURAL LA TINE ACASA

„Prin reducerea treptata, oamenii sunt mai putin speriati,
asa ca sunt mai motivati, dar este nevoie de un termen
mai lung, prin dezintoxicare, inceputul este mai dificil,
dar intregul proces se desfasoara mai repede”, sunt de
parere psihologii.
Distantati-va de pofte!

CHESTIONAR PENTRU A AFLA DACA AVETI
PROBLEME CU ALCOOLUL SI...MODALITATI PEN-

TRU A FACE FATA MAHMURELII DE A DOUA ZI!
Fiti in stare sa recunoasteti fata de propria persoana
cum va simtiti, dar nu capitulati. Sunati un prieten,
faceti o plimbare la aer, cititi, spalati, faceti curatenie
sau orice altceva care va tine pofta la distanta.

Poftele razlete vin si pleaca la fel de repede, iar senzatia
dispare cu desavarsire in cateva saptamani.

Mentineti-va ocupati cu hobby-uri sau alte activitati. Ex-
ercitiile fizice pot fi de ajutor.

Puneti-va mintea la lucreze, incercati sa faceti exercitii
in gand, numarati placutele parchetului, de exemplu
sau oamenii pe strada.

Evitati factorii declansatori, pe care este bine sa ii re-
cunoasteti.

Evitati oamenii, locurile sau lucrurile asociate cu de-
pendenta. Pe masura ce trece timpul veti constata
ca factorii declansatori isi vor pierde cea mai mare
parte din influenta.

Inlocuiti comportamentele vicioase. De exemplu, cand
simtiti nevoia sa fumati, rontatiti ceva. Cand simtiti
nevoia de dulce, mancati un fruct. Cand va ispiteste
televizorul, cititi o carte. O alta modalitate este sa
faceti aceste obiceiuri cat mai greu accesibile, sa in-
tercalati obstacole intre dumneavoastra si practicarea
lor.

Exemple: puneti o banda adeziva peste o cutie in care
aveti tigari, aruncati alcoolul, mancarea si dulciurile
din casa, inchideti internetul, nu faceti abonament la
cablu etc.

Creati-va noi obiceiuri. In loc sa petreceti noaptea in
fata televizorului, mergeti in pat si odihniti-va mai
mult, practicati exercitii fizice in loc sa jucati jocuri de
noroc, cautati alimente proaspete si sanatoase, in
loc sa cumparati alcool sau tigari.

Sarcina este o ocazie extraordinara pentru a renunta la
dependente pe viata, nu numai pe perioasa acesteia,
pentru santatea bebelusului.

Spuneti celor din jur ce intentii aveti si nu cedati insis-
tentelor. Cel mai bine este sa va gasiti un partener
care sa va sustina.

Recompensati-va succesul. Puneti deoparte saptamanal
sumele pe care le alocati viciului si faceti-va un cadou
(poate fi si o iesire in oras sau o mica vacanta) sau
ajutati membrii familiei.

Alaturati-va unui grup de terapie. Aceste grupuri sunt
gratuite si foarte utile, mai ales pentru ca petreceti timp
alaturi de persoane aflate in diferite stadii de recuperare.
Cei care au trecut prin anumite stadii pot actiona ca
modele si mentori.

INVELEŞTE-ŢI PICIOARELE ÎN CÂTEVA
STRATURI DE FOLIE DE ALUMINIUM,

IAR PESTE O ORĂ...
Un articol de Petruţ

Ca sa fiu sincer, mi se pare ca in orice casa din lume gasesti
niste folie de aluminium pe undeva, asa ca de ce sa nu incerci
sa o folosesti si la altceva decat la gatit? Da, stim cu totii ca
exista diverse intrebuintari ale foliei de aluminiu, mai ales in bu-
catarie. Multe persoane din lume folosesc folia de aluminium
pentru a-si acoperi mancarea in timp ce este gatita. Insa,
trebuie sa stii ca expertii au aratat ca folia de aluminium este
extrem de folositoare si benefica pentru tratarea si prevenirea
durerilor musculare, de spate, de gat, de brate, de picioare sau
de incheieturi......

Trebuie sa mai stii si ca folia de aluminium este o parte de
neinlocuit a procesului de incalzire pentru multi vindecatori de
origine rusa si chineza. 
In acest articol iti vom arata cele mai bune intrebuintari ale foliei
de aluminium, despre care probabil nu ai auzit. In loc sa folosesti
folia la acoperit sau la gatit, incearca sa o folosesti ca remediu
pentru aceste afectiuni. De la a combate o raceala, pana la a
lupta contra insomniei, acest material magic e perfect pentru o
tona de probleme de zi cu zi! Urmareste in continuare articolul si
afla detaliile:
Scapa de oboseala chiar acum
Iata ce trebuie sa stii - folosirea foliei de aluminiu pentru a scapa
de oboseala este o straveche tehnica recunoscuta de expertii
din intreaga lume. Pentru a folosi aceasta metoda, expertii
sugereaza sa incepi prin a pune mai multe fasii de folie de
aluminium la congelat, timp de 2-4h. Apoi trebuie sa le aplici pe
fata ( mai ales in zona pometilor si a pleoapelor) si sa le lasi
acolo pana cand iti vei simti muschii total relaxati. Dupa ce inde-
partezi folia, vei observa ca simptomele oboselii si insomniei au
disparut.
Calmeaza durerile articulare
Pot sa iti pun o intrebare simpla - stiai ca folia de aluminium
este extraordinara pentru tratarea afectiunilor dureroase precum
artrita, guta, sciatica si durerea de calcaie? 
Ei bine, da, iar pentru a beneficia de aceasta metoda, incepe
prin a inveli zona dureroasa de pe corpul tau folosind un bandaj
medicinal ca sa pastrezi aspectul si pentru a sustine folia. Apoi
trebuie sa lasi pansamentul sa actioneze peste noapte ( sau in
timp ce te odihnesti pe parcursul zilei) . Repeta procedura timp
de 10-12 zile, apoi fa o pauza de 2 saptamani. Daca durerea
persista, repeta tratamentul pana te simti mai bine.
Alina durerile
Din pacate, sunt putini cei care stiu ca elementele care se
gasesc pe folia de aluminium pot alina arsurile mai bine decat
orice. Universitatea din Wisconsin ii sfatuieste chiar pe medicii
de la urgente sa aplice folia de aluminium pe arsurile proaspete!
Iata ce trebuie sa faci - pentru a vindeca arsura, spal-o mai intai
cu apa rece si usuc-o cu o bucata fina de material. Aplica apoi
un strat subtire de crema pentru arsuri si un pansament steril.
Dupa aceea, pune folia de aluminium si un bandaj medicinal.
Tine pansamentul pana cand durerea inceteaza.!

Dureri fantoma, dispareti!
Da, expertii spun ca folia de aluminium poate fi raspunsul
pentru rugaciunile voastre - daca ati suferit recent o operatie de
amputare sau daca experimentati dureri pe care nu le puteti
explica. Expertii mai spun si ca acestea pot fi alungate cu
ajutorul foliei de aluminiu, care se apljca pe zona problematica.
Aceasta se fixeaza cu un bandaj medicinal si indata ce durerea
dispare, poate fi indepartata.
Scapa de raceala
Poti sa folosesti folia de aluminium si ca sa scapi de raceala
sau de gripa. Da, este foarte important sa stii cum sa tratezi
aceste simptome, fara a face apel la antibiotice! Poti folosi folie
de aluminium ca sa iti invelesti picioarele cu 5-7 straturi, lasan-
du-le o ora sa actioneze. Lasa picioarele sa respire timp de 2
ore, apoi repeta procesul cu alte 5-7 straturi de folie. Mai fa o
pauza de 2 ore si repeta procesul inca o data. Urmeaza
tratamentul timp de 7 zile, sau pana cand te simti mai bine.



vineri 27 ianuarie
la restaurantul

Boon BY molDoVa
43-45 40th street

Sunnyside, nY
tel. 347 531-0275

intrarea $25
1 Băutură Gratis


