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30 noiembrie, 2016

MESAJ PENTRU POLITICIENII DE AZI AI ROMÂNIEI

1 Decembrie, 
Ziua Națională a României

În 2018, Basarabia va reveni la Patria-Mamă?În 2018, Basarabia va reveni la Patria-Mamă?În 2018, Basarabia va reveni la Patria-Mamă?

Pregătirea alegerilor
parlamentare

din România,
11 decembrie a.c.

Partide noi, speranțe noi

În loc să fim pe-aicea numai frați,
Vedem acum în epoca barbară
C-am fost în viața noastră blestemați
S-ajungem chiriași la noi în țară.
Și vii și morți amestecați de-acum
Dispuși să emigreze se arată
Mormintele se pregătesc de drum
În România dezromânizată.
Dam-dam, se-aude clopotul fatal
Din vremuri de urgie și de grindini
Și este noaptea ultimului bal
Din zori vom fi români de pretutindeni.
Aici pe unde-am stat va fi pustiu
Căci toți în pribegie vom porni-o
Drum bun, popor pierdut la un pariu,
Adio, mamă patrie, adio!

C-ați luat o țară de mai mare dragul
Și i-ați distrus averile și steagul
Mimați respectul pentru cele sfinte,
Dar vindeți și biserici și morminte.
Ați pus nenorocita voastră labă
Pe-această sfântă țară basarabă.
Le știți lui Lenin și lui Stalin taina
Și-mpingeți Bucovina în Ucraina
Așa cum ceilalți, înghiți-i-ar malul,
Ne-au umilit negustorind Ardealul
S-ajungem colonia de ocară
Care să-și ceară scuze în maghiară.
Plecați de-aici c-o grabă funerară
Și nu albanizați această țară
Făcând pe democrații cei cucernici,
Cristosul mamii voastre de nemernici!

Horaţiu Mălăele
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ACTUALITATE

Profeția lui Traian Băsescu 
pentru parlamentare: 
scenariul IMPOSIBIL

Fostul președintel Traian Băsescu și-a lansat profeția
pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie și
susține că nu vom avea niciun partid care să treacă
de 40%, iar totul se va tranșa la Cotroceni.

”Cu oamenii politici din PNL nu am o fascinaţie de
colaborare, pentru că au dovedit că au aruncat orice
principiu ca să se verse într-un PNL care a participat
în USL la suspendarea preşedintelui. (...) A fost o
mare greşeală. Sunt convins că PDL-ul astăzi ar fi
fost la 25%, era un partid care avea ceva viu în el,
avea un anumit aer de energie, de entuziasm. Pe
oamenii ăştia vreau eu să-i atrag, electoratul PDL-
ului cu entuziasmul pe care îl avea.
Nu cred că va fi vreun partid cu 40%. Cred că PSd
va scoate cam 35-38%, dar nu cred că vom avea un
partid de peste 40%. Însă, dacă totuși se întâmplă,
asta-i viața. PMP nu se va apropia de vreo astfel de
alianță”, a declarat Traian Băsescu, la Gândul Live.
Întrebat cum va putea să joace Klaus Iohannis la ne-
gocierile cu partidele, Băsescu a spus că ”din
experiență proprie” ar aplica o soluție imorală, dar s-
ar putea ca Iohannis să nu aibă o astfel de șansă.
”Dacă nu este un partid sau o alianță de peste 50%,
președintele are marjă de joc și poate încerca să dea
mandatul unui partid care poate coagula în jurul său
o alianță care să ducă obțină o majoritate de peste
50%”, a mai spus Băsescu.
Chiar dacă se autopropune premier, Băsescu
recunooaște că Iohannis nu i-ar încredința niciodată
mandatul.
”Având în vedere că eu l-am refuzat când a vrut să
fie premier, cred că va avea rețineri. Dar dacă vrea
să aibă un Guvern bun și energic, atunci eu sunt
soluția”, a mai precizat Traian Băsescu.
Cât despre Elena Udrea, Traian Băsescu a precizat
că nu știa că urmează să candideze independent,
dar crede că-și va obține mandatul.
”Cu o lună înainte i-am recomandat să nu candideze
pentru că-i va face Codruța încă 10 dosare. Am
crezut că așa a rămas discuția, dar m-am trezit într-o
zi, la ieșirea de la ÎCCJ, că a luat decizia de a
candida. Eu îi urez succes și chiar cred că are șanse
să ia mandatul.
Elena Udrea candidează independent la Bucureşti,
fără nicio legătură la PMP, dar eu ştiu că avea un
nivel foarte mare de simpatie printre PDL-işti şi m-
am uitat la rezultatele ei de la prezidenţiale. Ea a luat
în Bucureşti peste 65.000 de voturi, or acum îi trebuie
22.000. S-ar putea în Bucureşti să aibă şanse mari
să ia mandatul”, a conchis Băsescu.

Igor Dodon îi declară RĂZBOI lui
Klaus Iohannis după

declarațiile de azi: 
'E de bonton să RĂSPUNDĂ'

Igor Dodon, președintele
ales al Republicii Moldo-
va, iese la atac după
declarațiile de marți ale
președintelui României,
Klaus Iohannis. Dodon
s-a supărat după ce Io-
hannis i-a transmis că
”nu este încă pre şe din -
tele Moldovei, va înţe -
le ge şi domnia sa, încet-
încet, cum se pro ce dea -
ză între preşedinţi”.

”Domnul președinte Iohannis m-a vizat în una din
intervențiile sale recente, referindu-se la cum e corect
să se procedeze între președinți. E bine că Dumnealui
deja nu doar ia act de alegerea mea, ci abordează
situația mai personal și mai concret.
Cu acest prilej, îi amintesc domnului președinte român
Iohannis că i-am transmis încă în primăvară o scrisoare
deschisă, la care Dumnealui încă nu a răspuns. Îl
asigur că în calitatea mea de președinte ales al Re-
publicii Moldova am aceleași preocupări ca și acum
jumătate de an cu privire la subiectele din acea
scrisoare. Deci, îi readresez domnului Iohannis acel
mesaj. Îl puteți vedea atașat.

Sper că în relația dintre președinți e de bonton să se
răspundă la scrisorile deschise.”, a anunțat Igor
Dodon.
Preşedintele Klaus Iohannis a declarat marţi că Re-
publica Moldova este foarte importantă pentru România,
iar ţara noastră îşi doreşte să fie un partener care o
ajută. "Nu ne-am referit la diferite interviuri ale
diferitelor personalităţi politice din Moldova. Noi ne
referim la un demers foarte serios, foarte important
şi foarte necesar de clarificare a situaţiei proiectelor
şi abordărilor din partea României pentru Moldova.
Pentru noi, indiferent cine spune, ce spune unul sau
altul, Moldova este foarte importantă şi noi dorim să
fim un partener care ajută Moldova", a afirmat Iohannis,
la Palatul Cotroceni, după şedinţa CSAT, întrebat cu
privire la declaraţiile preşedintelui ales al R. Moldova,
Igor Dodon, privind ratificarea tratatului de frontieră.
El a arătat că nu a avut o discuţie cu Dodon până în
prezent.
"Ştiţi că există uzanţe diplomatice. Acum, chiar dacă
domnul Dodon nu este încă preşedintele Moldovei,

va înţelege şi domnia sa, încet-încet, cum se
procedează între preşedinţi", a spus şeful statului,
întrebat dacă îi va răspunde lui Igor Dodon la aceste
declaraţii.
Potrivit acestuia, România nu doreşte să aibă o
politică de constrângere sau de obligare la anumite
măsuri pentru Republica Moldova, dar, susţine el, se
aşteaptă la reforme substanţiale şi cu rezultate bune
în foarte multe domenii.
El s-a declarat convins că Republica Moldova doreşte
să fie ajutată de România în continuare.
"România a fost şi rămâne partenerul cel mai important
pentru Republica Moldova. Noi avem numai intenţii
bune. (...) Obiectivul nostru este să ajutăm Moldova
să devină mai puternică, să aibă instituţii mai puternice
şi să-şi continue parcursul pro-european. Nu cred că
în Moldova sunt, în realitate, politicieni care doresc
să întrerupă parcursul pro-european", a mai afirmat
Iohannis.

Dezastru feroviar în Constanţa: 
Un tren plin de navetişti a luat foc
Dezastru feroviar Constanţa petrecută în urmă cu
doar câteva minute. Un tren plin cu navetişti a luat
foc în zona staţiunii Neptun. Trenul care se deplasa
dinspre Constanța către Mangalia, s-a oprit la un
moment dat, iar din locomotivă a început să iasă
fum.
Oamenii au povestit cum nimeni nu le-a spus să se
dea jos din trenul care avea să se transforme în
scrum, iar la un moment dat, conductorul era ars pe
mâini și pe față pentru că a încercat să stingă singur
flăcările. 'Am sunat la 112, iar la solicitare unei
ambulanțe ni s-a specificat de către cei de la Dispecerat
că va veni de la Constanța. Într-un municipiu ca
Mangalia, atunci când ceri o ambulanță, se pare că ți
se aduce de la Constanța', a declarat un martor,
conform reporterntv.ro. Din fericire, toți oamenii au
reușit să iasă la timp din vagoane, iar locomotiva a
ars în totalitate. Singurul rănit a fost conductorul care
a ajuns, într-un final, la spital pentru a-i fi acordate
îngrijiri medicale.

Parlamentare2016 
PSD trece de 40%, PNL nu se

apropie de 30% - sondaj CCSB

Cel mai recent sondaj realizat in debutul campaniei
electorale pentru alegerile parlamentare din 11 de-
cembrie arata ca PSD se bucura de increderea a
40% dintre alegatori, in timp ce urmatorul clasat,
PNL, nu ajunge nici macar la 30%.
Astfel, conform sondajului realizat de CCSB la cererea
Initiativei Romania Liberala, PSD conduce detasat
cu 40,2% din preferintele electoratului, informeaza
Stiri pe Surse.
Social-democratii sunt urmati de PNL (27,2%), USR
(11%), ALDE (5,2%) si PMP (5%).
In acest moment, doar 6 partide ar trece pragul
electoral de 5% si ar intra in Parlament, celelalte
avand procente mai mici.
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CONSULATE GENERAL OF ROMANIA
in NEW YORK

INFORMAȚII DESPRE ALEGERILE PARLAMENTARE

In continuarea demersurilor de informare a cetatenilor romani cu domiciliul sau
resedinta in statele din circumscriptia Consulatului General al Romaniei la New
York cu privire la conditiile de exercitare a dreptului de vot la alegerile
parlamentare din 11 decembrie 2016, va prezint o serie de informatii, dupa cum
urmeaza:

1. Lista sectiilor de votare organizate de Consulat:
·  New York, New York - 200 E 38th St., New York, NY 10016
·  Pennsylvania, Philadelphia - 1907 Spruce Street, Philadelphia, PA 19103-

5732
·  Massachusetts, Boston - 63 R Boston Street, Room 526, Boston, MA 02125
·  Connecticut, Manchester - 2 Winter Street, Manchester, CT 06040

Harta interactiva a sectiilor de votare organizate de MAE in strainatate poate fi
accesata la:  http://www.mae.ro/locatiile_sec%C5%A3iilor_de_votare .

2.  Lista documentelor care atesta resedinta in Statele Unite ale Americii in
vederea exercitarii dreptului de vot la alegerile pentru Senat şi Camera
Deputaţilor din 11 decembrie 2016:

·   permis de reşedinţă permanentă (greencard)
·   permis de muncă
·   viză aplicată în paşaport
·   formular I-797 sau I-797A
·   permis de conducere
·   ID-card

Atasat acestui mesaj veti regasi doua documente informative utile, pe care va
recomand sa le consultati: ghidul alegatorului roman din strainatate si un set de
intrebari frecvente.

Informatii complete si actualizate puteti gasi la: http://www.mae.ro/node/38740 

V-as fi recunoscatoare daca ati putea transmite aceste informatii si altor persoane
interesate.
Va stau la dispozitie pentru orice clarificari suplimentare.

Cu deosebita consideratie,
Ioana Gabriela Costache
Consul General

Director şi Fondator
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ŞTIRI PE SCURT • ŞTIRI PE SCURT • ŞTIRI PE SCURT

PE SCURT,PE SCURT,
ULTIMELE ȘTIRIULTIMELE ȘTIRI

adunate şi prelucrate

de Vasile Bădăluţă

* Într-un sat din județul Vaslui, doi vecini și prieteni
beți criță tăiau lemne cu drujba. Unul dintre ei, vrând
să-l sperie pe celălalt, i-a tăiat din greșeală penisul.
Curios e că soția victimei a făcut glume pe seama
soțului.

* ANAF a declarat că nu se mai consideră infracțiune
dacă prejudiciul din evaziune e mai mic de 20.000
euro. Hoțul rămâne hoț și pentru un leu!

* USS Zumvalt, nava militară invizibilă de ultima oră,
”perlă a coroanei” Marinei americane, s-a defectat
în Canalul Panama.

* În Dosarul Microsoft, președintele a aprobat
urmărirea penală a trei foști miniștri pentru abuz în
servici.

* La o lună și jumătate după ce gospodăriile le-au fost
inundate, aproape o sută de localnici din comuna
Slobozia Conachi (jud. Galați) se revoltă fiindcă nu
primesc ajutoare de la stat. Li se spune că e vina
lor că și-au făcut case în zona inundabilă.

* Peste 500 de persoane au participat, sâmbătă, la
Crosul Unirii din Cetatea de la Alba Iulia, cros care
a măsurat 2,7 kilometri.

* Echipa lui Hillary Clinton se pregătește să ceară un
”audit electoral”, considerând că alegerile în SUA
ar fi fost fraudate. Se vor renumăra voturile din
statul Wisconsin. Posibil și în statele Pennsylvania
și Michigan.

* La un an de la mandat, Guvernul Cioloș consideră
că și-a făcut și își face datoria punând accentul pe
Educație și pe Sănătate. Cât privește nivelul de trai,
pauză...

* Un bărbat condamnat în Danemarca pentru că își
violase fata, a fost ulterior achitat fiindcă un jurat
dormise în timpul discutării sentinței.

* Procurorii din Satu Mare au început urmărirea
penală a unui grup de infractori pentru trafic de mi-
nori care ar fi pornit de la Fabrica de Ciocolată din
Carei. 

* Președintele ales al Statelor Unite, Donald Trump,
continuă războiul cu presa care nu a fost corectă în
ce-l privește. El a transmis mesaje cu ”Să vă fie
rușine!” la mai multe canale TV, cum sunt: CNN,
NYT, NBC. Bine a făcut!

* Un om de 70 de ani, grav bolnav, fusese uitat timp
de 6 ore pe holul unui spital din Alba Iulia, după ce
i se făcuseră analize medicale. Rușine!

* Agenția Europeană pentru Drepturi Fundamentale
a recunoscut că ”unii musulmani din UE încep să
fie asociați cu teroriștii”. Păi asta știam de mult...

* La 8 ani de la ediția Olimpiadei de la Beijing, Româ-
nia a cucerit o medalie olimpică la lupte.

* În urma unei alerte de incendiu, o stație de metrou
din Londra a fost închisă la o oră de vârf și mii de
călători au fost evacuați.

* În timpul săpăturilor de pe șantierul de construcții
din zona București-Ilfov, peste o tonă de muniție de
război, neexplodată, a fost găsită în anul trecut.

* Guvernul Germaniei a exprimat ”repulsie” la salutul
hitlerist cu care un grup de extremă-dreapta l-a ono-
rat pe Trump. Situația a fost dezaprobată categoric
chiar de președintele ales al SUA.

* Din cauza grevei personalului de la compania
aeriană Lufthansa, două curse de la Timișoara spre
Munchen au fost anulate. 

* Stilista Cristina Grama a lansat, la Brașov, prima en-
ciclopedie de ”hair design” din țară, ”Arte împletite
în păr”.

* Guvernul Cioloș a aprobat suportul financiar pentru 
R. Moldova, în valoare de 350.000 euro.

* Extremistul Thomas Mair, care a ucis-o pe deputata
britanică Jo Cox, a fost condamnat la închisoare pe
viață.

* Un bărbat din Arad a fost amendat cu 1.500 lei pen-
tru că a rupt afișe electorale.

* Fostul președinte al Cubei, Fidel Castro, a decedat
la vârsta de 90 de ani. El a supraviețuit la peste 600
de atentate puse la cale de CIA. Cuba va avea 9
zile de doliu național.

* La Miami, în cartierul Mica Havana, oamenii au ieșit
în stradă și au sărbătorit moartea lui Fidel Castro.
Papa Francisc a declarat că e ”întristat” de decesul
lui Fidel Castro și că se va ruga pentru sufletul lui.

* Banca Mondială avertizează că alegerile parla-
mentare din această lună din țara noastră vor spori
riscul creșterii costurilor suplimentare și vor încetini
implementarea reformelor.

* Agenția de presă Mediafax a filmat, în premieră,
buncărul secret antiatomic construit pentru familia
Ceaușescu în subsolul Palatului Primăverii unde
cuplul prezidențial urma să se retragă în cazul unui
atac chimic sau nuclear.

* Traian Băsescu a transmis un mesaj lui Igor Don-
don, recent ales în Rep. Moldova: ”Nu mai pierde
vremea, ia-o spre Vest, că asta-i direcția!”

* Bărbatul din județul Olt, care o omorâse pe soția pa-
tronului său, s-a sinucis în pușcărie. El fusese con-
damnat la 26 de ani de închisoare.

* Primul ministru Dacian Cioloș a declarat că ”Româ-
nia nu are încă partide populiste sau extremiste în
Parlament”. Nu e vremea trecută...

* Potrivit unei statistici despre oamenii din diaspora,
statistică realizată cu ajutorul Națiunilor Unite,
românii sunt majoritari în Italia și Ungaria. În Româ-
nia cei mai mulți imigranți sunt veniți din Rep.
Moldova.

* Președintele Iohannis a scurtat lista de invitați la
parada de 1 Decembrie: politicienii cu probleme pe-
nale nu vor putea participa. Foarte bine!

* Un bărbat înarmat cu un pistol și o rangă a jefuit o
bancă din R. Moldova. Paznicul a fost bătut și se
află în stare gravă în spital.

* Ultimul mesaj public al lui Fidel Castro: ”Specia
umană se confruntă astăzi cu cel mai mare risc din
istoria sa”.

* Polițiștii din Constanța au propus înființarea unor
echipe de locatari care să patruleze pe străzi, de
sărbători. Propragul se va numi ”Neighborhood
watch”.

* Scandalul dintre Dacian Cioloș și Liviu Dragnea ia
amploare. Liderul social-democrat acuză Guvernul
că pregătește fraudarea votului din 11 decembrie
în favoarea PNL și USR. Primul ministru a negat
catagoric o astfel de intenție.

* Japonia a anunțat că va construi cel mai puternic
supercomputer din lume, care va fi capabil să
efectueze 130 catralioane de calcule pe secundă.
Investiția este de 173 milioane dolari  și e obținută
de la bugetul de stat.

* Inspectoratul Școlar din Ministerul Educației a stabilit
o măsură cel puțin ciudată: nu se vor mai permite
întâlniri cu Moș Crăciun în grădinițe. 

* În cartea ”Times New Romanian”, un autor britanic
încearcă să le explice compatrioților săi că ”În
România orice e posibil, totul e imposibil și nimic nu
este ce pare a fi”.

* Într-o comună din județul Iași, un bebeluș de un an
și trei luni a fost adus la spital în comă alcoolică,
după ce rudele i-au dat pufuleți îmbibați în țuică și
l-au adormit.

* Au fost prinși mai mulți traficanți în timp ce încercau
să vândă droguri pe care le ascunseseră în figurine
reprezentându-l pe Moș Crăciun.

LA ORA DE UMOR
- Tăticule, ce este acela titlu onorific?
- E atunci când maică-ta zice despre mine că sunt

capul familiei.
- Dar ce este acela monolog?
- Este un dialog între maică-ta și mine...

***
La o ghicitoare.
- Domnule Nelu, sunteți tatăl a doi copii minunați.
- Păi am trei...
- Asta s-o crezi dumneata!

***
Dacă greșești și taci, ești un înțelept. 
Dacă ai dreptate și taci, ești căsătorit.

VORBE ÎNȚELEPTE
• Speranța îți intră în suflet și îți șoptește o melodie

fără cuvinte care nu se sfârșește niciodată. Căci
speranța nu are sfârșit. (Emily Dickinson)

• Fără comunitatea umană, o persoană nu poate
supraviețui frumos. (J. Jackson)

• O călătorie, oricât de lungă ar fi, întotdeauna începe
cu primul pas. (B. Iaquete)
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Miniştrii lui Cioloş, în conflict:
'Campanie electorală murdară'

Vicepremierul Vasile Dîncu, ministru al Dezvoltării,
pregăteşte un răspuns pe bază de documente pentru
fostul ministru al Fondurilor Europene, Cristian
Ghinea, care l-a acuzat că a făcut jocurile PSD în
Guvernul Cioloş. Între timp, Dîncu îi dă o replică
scurtă şi tăioasă fostului coleg de Executiv, devenit
între timp candidat USR la Camera Deputaţilor.
Într-un interviu pentru Revista 22, Cristian Ghinea a
afirmat că Vasile Dîncu a blocat reformele propuse
de alţi miniştri, a făcut jocurile PSD în guvern şi este
omul lui Dragnea. Contactat de stiripesurse.ro, vi-
cepremierul a comentat scurt: "Campanie electorală
murdară. O să-i răspund cu documente."
Cristian Ghinea a fost consilier de stat pentru afaceri
europene la Cancelaria Guvernului României, iar ul-
terior, între 27 aprilie și 26 octombrie 2016, a condus
Ministerul Fondurilor Europene. Şi-a dat demisia
pentru a candida din partea USR. Mandatul de
ministru a fost marcat de disputele cu Sebastian
Ghiţă şi de acuzaţiile că nu a reuşit să impulsioneze
absorbţia fondurilor europene sau că a favorizat SRI
pentru un proiect european (acuzaţie lansată de
portalul "România Curată"). De partea cealaltă, Vasile
Dîncu a fost privit de la început ca "omul PSD", din
cauza trecutului social-democrat (a fost unul dintre
membrii "grupului de la Cluj" din PSD). Numele său
a fost vehiculat ca variantă pentru un viitor prim-
ministru într-un guvern PSD, scenariu negat de vi-
cepremier.
De unde a pornit conflictul public:
Într-un interviu pentru Revista 22, Ghinea a fost
întrebat unde s-a blocat reforma administraţiei. Acesta
a dat vina pe Ministerul Dezvoltării, "cel mai nereformat
minister din România, care este de fapt ministerul
lui Dragnea și a fost condus de oamenii lui Dragnea
tot anul ăsta". Potrivit lui Ghinea, Dîncu a blocat
toate propunerile de reformă, prin tergiversarea
avizărilor. Fostul ministru, actual candidat USR, dă
vina pe vicepremier inclusiv pentru gradul scăzut al
absorbiţiei fondurilor europene, după ce acesta s-ar
fi opus unei modificări care ar fi adus fondurile
europene la fiecare autoritate de management.
"A făcut de fapt Dâncu jocurile PSD prin acest tip de
tărăgănare și blocaj?", a mai fost întrebat Ghinea.
Fostul ministru a răspuns acuzându-l direct pe vi-
cepremier că a fost manevrat de Dragnea: "Mi-e
teamă că da. Pentru că v-am dat câteva exemple
prin care a blocat agenda reformistă a guvernului.
Deci vicepremierul Dâncu, dacă voia să fie parte a
acestui angrenaj reformist, putea să o facă. Dar a
preferat să se lase condus complet de minister, care
înseamnă de fapt toată pătura de consilieri și secretari
de stat lăsată de Dragnea acolo, ăștia au condus
Ministerul Dezvoltării. Dragnea a avut pixul de la
Ministerul Dezvoltării în tot acest an. Dacă a fost
ceva conștient sau aranjat n-am de unde să știu."

PSD îi pregătește o SURPRIZĂ
lui Iohannis de 1 Decembrie

Președintele Klaus Iohannis a luat decizia de a nu-i
invita la parada de 1 Decembrie pe liderii politici
care au probleme penale. Decizia lui Iohannis îi
afectează în principal pe liderii PSD Liviu Dragnea
și Victor Ponta, dar și pe Călin Popescu Tăriceanu,
președintele Senatului.
Cei de la PSD nu stau cu mâna în sân și îi pregătesc
o surpriză de proporții lui Klaus Iohannis. Liderii
PSD vor participa la paradă, doar că nu vor sta în
tribuna oficială, ci într-o altă tribună, care va fi
amplasată în paralel față de cea în care vor sta
Klaus Iohannis, Dacian Cioloș și restul politicienilor
invitați la paradă.
Sursele noastre susțin că PSD se pregătește să
aducă circa 1000 de oameni, în frunte cu Gabriela
Firea și Liviu Dragnea. Aceștia vor conduce oastea
PSD, care va sta în tribuna paralelă.
În același timp, liderii PSD vor sta printre oameni,
dorind să transmită mesajul că PSD este alături de
populație, în timp ce Iohannis s-a izolat și este în-
conjurat doar de oamenii politici apropiați lui.
De asemenea, președintele Senatului, Călin Popescu
Tăriceanu, va merge la Alba Iulia de 1 Decembrie,
acolo unde vor fi prezenți toți liderii ALDE. Totodată,
președintele Camerei Deputaților, Florin Iordache,
va merge tot la Alba Iulia, iar mesajul va fi unul că
Parlamentul a preferat să onoreze locul Unirii și nu
ceremoniile din Capitală.

Elena Udrea face DEZVĂLUIRI 
despre Crin Antonescu

Deputata Elena Udrea face dezvăluiri incendiare
despre fostul şef al Senatului, Crin Antonescu, unul
dintre cei mai mari duşmani ai lui Traian Băsescu.
Crin Antonescu a fugit din ţară de frica întrebărilor,
spune Elena Udrea, care mai spune că fostul lider
PNL a plecat din ţară ca să nu dea socoteală pentru
,,prieteniile neprincipiale pe care le-a avut şi pentru
apartamentul în care locuieşte".
"Mi-e dor de vremurile în care mă certam cu Crin
Antonescu, fie şi pentru un loc la coafor. Deşi este
un personaj foarte carismatic şi un foarte bun orator,
Crin Antonescu a eşuat în politică din cauza egoului
foarte mare şi a laşităţii. A ţinut să-l suspende pe
Traian Băsescu în 2012 doar pentru că nu mai avea
răbdare doi ani. Şi acesta a fost începutul sfârşitului
pentru el. Apoi, este vinovat de ascensiunea lui
Klaus Iohannis. Dacă nu şi-ar fi dat, din fudulie,
demisia după europarlamentarele din 2014, din
fruntea PNL, Sistemul nu şi-ar fi subordonat partidul
şi nu am fi avut astăzi un ficus la Cotroceni.
De frica întrebărilor la care ar fi putut fi luat pentru
prieteniile neprincipiale pe care le-a avut şi pentru
apartamentul în care locuieşte, a fugit din ţară, s-a
refugiat cu soţia la Bruxelles, într-un moment în care
România are nevoie de politicieni curajoşi, care să
nu fie subordonaţi Sistemului. De aceea, Crin An-
tonescu este cel de-al patrulea bărbat din cei zece
la care mă refer în sloganul meu "O femeie cât 10
bărbaţi".", a tunat Udrea pe facebook.

Alina Bica a fost CONDAMNATĂ
la patru ani cu EXECUTARE
Adriean Videanu, achitat

în acelaşi dosar

condamnată, de judecătorii de la ÎCCJ, la 4 ani de
închisoare pentru favorizarea infractorului, cu executare.
Adriean Videanu, fost ministru al Economiei, a fost achitat
de acuzațiile de complicitate la abuz în serviciu. Sentințele
nu sunt definitive și pot fi atacate cu recurs la instanța
superioară a ÎCCJ, conform stiripesurse.ro
Alina Bica a fost găsită nevinovată de cei 3 judecători ai
ÎCCJ la acuzațiile de abuz în serviciu. Atât procurorii, cât
și Alina Bica, pot face contestație la completul de 5
judecători ai ÎCCJ.
Procurorii au cerut, pentru Alina Bica, o pedeapsă maximă
pentru săvârşirea a două infracţiuni de abuz în serviciu şi
două infracţiuni de favorizarea făptuitorului.Procurorul a
cerut ca Alina Bica să primească o pedeapsă maximă –
7 ani – pentru abuz în serviciu şi favorizarea făptuitorului,
dar și aplicarea unei pedepse maxime, cu executare, şi
pentru fostul ministru Adriean Videanu, acuzat de com-
plicitate la abuz în serviciu.
Dosarul „Bica 2” a fost trimis de DNA în instanţă pe data
de 26 februarie 2015. Procurorii susţin că Alina Bica l-a
ajutat pe Adriean Videanu „să-şi pună la adăpost” acţiunile
pe care acesta le deţinea la SC Titan Mar SA, prin
ridicarea abuzivă a sechestrului instituit de procurori în
dosarul Romgaz. Videanu este cercetat în acest dosar
alături de alte persoane pentru punerea în pericol a sis-
temului energetic naţional pe segmentul gazelor naturale. 
Potrivit DNA, pe 24 septembrie 2013, procurorul DIICOT,
Valentin Trif, a dispus în dosarul Romgaz sechestru
asigurător asupra bunurilor imobile deţinute de Adriean
Videanu până la concurenţa sumei de 277.000.000 lei,
inclusiv asupra a 80 de acţiuni deţinute de acesta la SC
Titan Mar SA.
În perioada următoare, cu ajutorul Alinei Bica, Adriean
Videanu a reuşit să înstrăineze acţiunile pe care le
deţinea la Titan Mar SA, operaţiune facilitată şi de faptul
că, înainte de impunerea sechestrului, fostul ministru al
Economiei a făcut demersuri pentru transformarea celor
80 de acţiuni nominative, pe care le deţinea, în acţiuni la
purtător.
DNA mai arată că, după ce a fost pus sub acuzare în
dosarul Romgaz, Adriean Videanu a făcut mai multe
plângeri la DIICOT împotriva instituirii sechestrului, toate
fiind însă respinse.
Cu toate acestea, la data de 25 februarie 2014, procurorul
şef al DIICOT, Alina Bica, deşi nu avea competenţa, a
admis o plângere depusă de Videanu şi a dispus ridicarea
sechestrului pe acţiuni.
„În motivarea soluţiei dispuse în mod abuziv, deoarece
numita Bica Alina nu avea competenţa soluţionării acestei
plângeri, potrivit normelor de competenţă, a reţinut şi şi-
a însuşit afirmaţiile numitului Videanu Adriean – în sensul
că nu mai era proprietar al acţiunilor la purtător la data
când a fost instituit sechestrul asigurător şi a ridicat
măsura asigurătorie, favorizând persoana cercetată”, se
arăta într-un referat al DNA.
La cererea de ridicare a ridicare a sechestrului, Videanu
a depus înscrisuri cuprinzând date şi informaţii conform
cărora nu mai deţinea acţiunile din august 2012, împrejurare
care nu era reală.
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SUA schimbă „porumbelul”
de la Cotroceni!

Valul republican pornit din
Statele Unite ale Americii
va matura tot, ajungand,
mult mai repede decat se
asteptau unii, si la varful
politicii de la noi. Unde, de
ceva vreme, regulile jocului
le cam faceau doar am-
basadorii occidentali, in
frunte cu cel american. Insa,
daca asa cum „National”

dezvaluise deja cu ceva vreme inainte de „surprinzatoarea”
victorie a lui Donald Trump, zilele ambasadorului Hans
Klemm oricum erau numarate, iata ca acum, dupa cum
reiese din informatiile de ultima ora intrate in posesia
noastra, deja se lucreaza intens la modificarea intregii
„organigrame” a „Embassy”. Mai mult chiar, deja sunt ve-
hiculate numele inlocuitorilor actualilor diplomati, ceea
ce inseamna ca preluarea stafetei va fi una grabita de
catre emisarii republicanilor.
Iar in acest context, dupa cum sustin sursele noastre,
odata cu schimbarea „stapanului” de peste Ocean, va fi
schimbat si „porumbelul” neoficial care trimitea transmitea
„biletelele” cu „mutarile in plic” pentru autoritatile de la
Bucuresti. Asa ca in sistem se da ca sigura „deraierea”
pe o linie moarta a consilierului prezidential Sandra
Pralong, cea identificata drept omul de legatura desemnat
pana acum de catre Marile Puteri pe langa seful statului
roman. Iar cum Klaus Iohannis este orice altceva in afara
de un „presedinte jucator”, acesta s-a resemnat deja cu
pozitia de executant, asteptand, la randul sau, sa vada
ce mutari va trebui sa mai opereze pe masa de sah a
Romaniei, in numele adevaratilor jucatori.
Omul lui Soros
Pe numele sau complet Sandra Marilyn Andreea Budis,
actualul consilier prezidential pe problemele Diasporei,
Sandra Pralong a emigrat din Romania in perioada co-
munismului.
Si-a definitivat studiile la Lausanne, in Elvetia, apoi a
primit o bursa la Paris, dupa care face masterul in SUA,
in statul Massachusetts. Iar imediat dupa Revolutia din
decembrie 1989 se intoarce in Romania, trimisa fiind de
catre miliardarul George Soros pentru a deschide si
conduce Fundatia pentru o Societate Deschisa, primul
ONG sorosist din tara noastra. Dupa o perioada petrecuta
in structurile unor organizatii internationale precum Banca
Mondiala, ONU sau USAID, Sandra Pralong ajunge
consilier personal al presedintelui Romaniei, Emil Con-
stantinescu, fiind considerata inca de atunci „cureaua de
legatura” intre acesta si tot mai influentele grupari globaliste
de la nivel international. Si, dupa alti ani de activare la
Fundatia Synergetica, Federatia Organizatiilor Neguver-
namentale pentru Dezvoltare, Fondul Natiunilor Unite
pentru Populatie sau la Asociatia Romana de Relatii
Publice, Sandra Pralong ajunge sa lanseze si Miscarea
Eruptie Anticoruptie. Dupa care, tam-nisam, dupa toata
aceasta perioada la varful retelei sorosiste, fosta consiliera
a lui Emil Constantinescu este numita de catre Klaus Io-
hannis drept consilier de stat pe problemele Diasporei.
Si astfel a devenit omul care ii „susotea” la ureche „neam-
tului” doleantele „progresistilor” de la varful miscarii
globaliste. Asa ca, fara prea multe aparitii publice, Sandra
Pralong a fost pana acum nu doar „omul lui Soros” pe
langa seful statului roman, dar si unul dintre cele mai in-
fluente personaje de la Palatul Cotroceni.
A doua America
Acum insa, reprezentantii republicanilor americani deja
se zbat sa preia cat mai urgent fraiele singurului partener
strategic care le-au mai ramas SUA in acest colt al
Europei. Iar imperios necesar pentru ei este sa se de-
baraseze mai intai de actualul „porumbel” folosit pentru
transmiterea mesajelor la Cotroceni. Mai ales ca, dupa
victoria lui Trump, atat miliardarul George Soros, cat si
emisarii acestuia pe langa factorii decidenti din tarile
aliate sunt acum „tinte in miscare” vizate de „curatenia
interna” care va urma in administratia americana.
In plus, dezvaluirea noastra privind posibilitatea ca stanga
politica romaneasca sa defileze cu inaltul functionar ONU,
Calin Georgescu drept premier este tot mai vehiculata.
Mai ales dupa intoarcerea din Israel a unor demnitari

romani, care par si ei convinsi acum ca PSD-ul nu poate
contraacara planurile externe de pastrare a lui Dacian
Ciolos la Palatul Victoria decat prin opunerea acestuia a
candidaturii lui Georgescu, cunoscut drept si „Putin de
Romania”, datorita pasiunii sale pentru judo.
Asa ca, daca si „a doua America” da semnale ca schimba
macazul, este clar ca Iohannis va primi nu doar alte
mutari in plic, dar si de la alte persoane ca pana acum!
Pactul de la SPP
Insa nu doar „casta consilierilor” de la Cotroceni este in
plina miscare, dar si la varful SPP au loc mutari care
demonstreaza ca pactul pentru schimbarea in liniste a
garzii de aici este in grafic. Asa ca, dupa ce atat influentul
general Alexandru Burian, „stapanul informatiilor” de la
SPP, dar mai ales generalul Costea, „contabilul” structurii,
au trecut la pensie, asa dupa cum anuntasem, dupa 11
decembrie se va decide daca se va merge pana la capat
cu „retragerea ordonata”. Varianta in care, in pole-position
ramane aducerea militarului sibian Robert Stanciulescu
pentru a asigura „linistea” la Cotroceni. In plus, pe ultima
suta de metri pare sa fi reintrat in carti si Gabriel Cretu,
cel care isi doreste cu fervoare sa-si pastreze actuala
functie de adjunct operativ. Oricum, lucrurile se schimba
din mers la Palatul Cotroceni, pe toate fronturile. Iar
Klaus Iohannis, „alimentat” pana acum, din punct de
vedere informational, strict pe filiera „unidirectionala” a
emisarilor sorosisti, va fi nevoit, cat de curand, sa plece
urechea prezidentiala si la alte surse alternative informative.
Cat despre „eminenta cenusie” Pralong, sa nu uitam ca
singura propunere concreta a acesteia pentru imbunatatirea
vietii milioanelor de romani care traiesc in strainatate a
fost „sa se monteze camere web prin satele din Romania,
pentru ca si cei din diaspora sa-si vada gainile de acasa”.

Daciane, ce ai avut cu
Brâncuşi? De ce l-ai umilit
în ţara lui?

Fostul preşedinte Traian
Băsescu îl critică dur pe Da-
cian Cioloş pentru in con sec -
venţa politică dar şi pentru
cam pania eşuată a Guvernului
de a achiziţiona opera brân -
cu şiană „Cuminţenia pă mân -
tu lui”, pentru care s-au strâns
1,2 milioane de euro prin sub-
scriptie publică.
„Dacian, pe tine te-a invitat
Preşedintele la Ziua Naţio na -
lă?
Dacian, ai reuşit să-l umileşti
pe Brâncuşi în ţara lui. Acum,
că te-ai făcut tu de râs cu tot
guvernul tău de tehnocraţi,
nu-i de mirare. Că ai folosit
publicitatea pentru Cuminţenia
Pământului în nume personal
este de competenţa DNA. Că
nu prea mai ai cum să re-
turnezi cei cei 1,2 mil. Euro
strânşi din subscripţie, este
şi asta o problemă de com -
pe tenţa DNA. Că ţi-ai asumat
o acţiune ilegală de achiziţie
a unei opere de artă care
oricum nu putea fi scoasa
din țară iar este o problemă
a DNA.
Dar te întreb eu amical: ce ai
avut cu Brâncuşi? De ce l-ai
umilit în ţara lui?
Şi cum ziceai? Că vrei să
mai fii premier patru ani?
Nu mai bine încercăm cu
bectelista Clotilde Armand
sau poate cu Regina CA-
urilor Oana Bâzgan, ambele
de la partidul lui Nicușor Dan?
Că tu, oricum, după cum ai
declarat, nu te regăsești nici
în PNL și nici în USR”, a
scris Traian Băsescu.

JAF la Societatea de Transport
a RA-APPS

În 3 ani, au fost cumpărate parfumuri,
farduri şi oje de 86.500 de lei

Raportul Corpului de Control arata ca Societatea de Transport „Bucurestii
Noi” a facut, in perioada 2012-2015, ”cheltuieli neeconomicoase, reprezentand
valoarea unor produse de «protocol»”. De la societatea Mega Image
S.R.L. STBN a cumparat 48 sticle whisky (Chivas, Chivas Regal, Ballentines
0,7 l) pentru care a platit suma de 7.540,69 lei si 77 cosuri cadou pentru
Paste/Craciun, pentru care a platit suma de 16.038 lei.
STBN a fost un client constant si al companiei Sephora Cosmetics
Romania S.A. ”Parfumuri: Chanel Allure homme sport; Jasmine noire;
Nina Ricci; Dahlia noire; Jimmy Choo; Gucci pour homme sport; Bleu de
Chanel, Gucci Premiere, Miss Dior; Thierry Mugler Womanity; La nuit de
l’homme Yves Saint Laurent; Tresor Love; Gorgeous Gardenia Gucci Apa
de Toaleta; Escada Especially EDT 75 ml for women; Carolina Herrera
212 Sexy MEN EDT; Prada Candy; Carolina Herrera Men Sport; Bvlgari
Omnia Crystalinne; Versace Eros; Paco Rabanne XS Black; Armani
Attitude etc. – Creme, produse cosmetice si de machiaj: creme (Genifique
Lancome – after sun, F12 Body, Beurre Corps), fond de ten compact,
gloss pentru buze (Gloss in love, Glamour Glos, Max Factor Lipfinity,
VBRC gloss), creion sprancene (Sourcils), rimel (Mascara Glamour), rimel
pentru sprancene (Gimme Brow), lac de unghii (La Laque Couture Yves
Saint Laurent, Lancome Vernis in Love, Color Hit Sephora), dizolvant
unghii (Bain dissolvant), pila de unghii (Lime Ongle), tratament hidratare/intarire
unghii (Miracle cure, Nail Growth), fard pentru ochi (Smoky Lash, Lash
Fibers), fard pentru obraz (Lancome Blush Subtil) etc.”, se exemplifica in
raportul Corpului de Control. Au fost gasite nereguli si in ceea ce priveste
achizitia de medicamente. „Reprezentantii STBN au aprobat, fara a avea o
recomandare a medicului de medicina muncii, achizitia unor tipuri de
medicamente. La nivelul STBN nu exista nicio evidenta a consumului de
medicamente, fiecare angajat STBN sau client (la Service Aviatorilor)
avand posibilitatea sa le utilizeze, fara restrictii si fara recomandarea unui
specialist. De asemenea, trusele medicale aflate in dotarea posturilor de
prim ajutor fara cadre medicale nu respecta continutul minim prevazut de
legislatia in vigoare”, se arata in raportul Corpului de Control in care se mai
spune ca acest gen de cheltuieli au crescut artificial tarifele practicate de
STBN pentru serviciile oferite. Corpul de control subliniaza ca exista
suspiciunea ca directorul STBN a incheiat, in 2007, un contract cu
societatea la care sotia sa este asociat unic si administrator. 
In urma celor constatate la STBN se propune reevaluarea intregii activitati
si analizarea necesitatii mentinerii formei de organizare a Sucursalei, cu
doua optiuni: fie integrarea acesteia in cadrul SGG, fie transformarea in
societate comerciala. 

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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ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

Ziua națională a României

Intrarea Regimentului 16 Dorobanți "Fălticeni" la Cluj, 1918

Ziua națională a României a fost între 1866-1947 ziua de 10 mai, apoi, între
1948-1989 ziua de 23 august. Prin legea nr. 10 din 31 iulie 1990, promulgată

de președintele Ion Iliescu și publicată în Monitorul Oficial nr. 95 din 1 august 1990,
ziua de 1 decembrie a fost adoptată ca zi națională și sărbătoare publică în Româ-
nia. Această prevedere a fost reluată de Constituția României din 1991, articolul
12, alineatul 2. Opoziția anticomunistă din România a pledat în 1990 pentru
adoptarea zilei de 22 decembrie drept sărbătoare națională, fapt consemnat în
steno gra mele dezbaterilor parlamentare.

Istoric
Carol I al României

Prințul Carol de Hohenzollern-Sigmaringen a
depus în ziua de 10 mai 1866 jurământul în
fața adunării reprezentative a Principatelor
Române Unite. În amintirea acestui eveni-
ment, la 10 mai 1877, tot el a proclamat în
fața parlamentului independența de stat a
României. În data de 14 martie/26 martie
1881 camerele reunite ale parlamentului au
votat transformarea țării din principat în Re-
gatul României. Pentru a marca evenimentul,
ziua națională sărbătorită pe 10 mai 1881 a
fost una din cele mai spectaculoase serbări
din istoria României.

Emisiune poştală
"15 ani de la Eliberare"

Sărbătoare câpenească de ziua națională a României comuniste (23 august 1965, CAP Ungra)

După abdicarea forțată a regelui Mihai I în data de 30 decembrie 1947, Camera
Deputaților a adoptat legea nr. 363 din 1947, prin care a proclamat Republica
Populară Română. Ziua de 23 august a fost adoptată drept sărbătoare de stat,
sub numele de ziua insurecției armate antifasciste, începutul revoluției populare
în România, cu referire la întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste și
arestarea guvernului condus de Ion Antonescu în anul 1944.

În anul 1990, după revoluția anticomunistă din 1989, parlamentul dominat de FSN
a refuzat propunerea venită din partea opoziției, de a adopta ziua de 22 decembrie
drept sărbătoare națională a României. Pe fondul confruntărilor interetnice de la
Târgu Mureș din martie 1990 și a mineriadei din 13-15 iunie 1990, Parlamentul
României a adoptat la 31 iulie 1990 legea nr. 10 din 1990, prin care a fost abrogată
Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 903 din 18 august 1949 privind declararea zilei
de 23 august ca sărbătoare națională și a proclamat în locul ei ziua de 1 decembrie
drept sărbătoare națională. Legea 10 din 1990 nu precizează semnificația sau mo-
tivul alegerii zilei de 1 decembrie drept zi națională a României.

Legea adoptată în 1990 de Parlamentul dominat de FSN și promulgată de Ion Ili-
escu a avut în vedere pe de o parte combaterea simpatiilor legate de tradiția
monarhică a României, cu sărbătoarea națională istorică pe 10 mai, dar și con-
tracararea solicitării opoziției anticomuniste, de adoptare a zilei de 22 decembrie
drept sărbătoare națională.

Alegerea zilei de 1 decembrie, deși neexplicit, a făcut trimitere la unirea Transil-
vaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România în 1918, respectiv la
Proclamația de la Alba Iulia, care a avut loc la 1 decembrie 1918.

Prima zi națională de 1 decembrie, ale cărei festivități centrale s-au desfășurat în
1990 la Alba Iulia, a fost marcată de polarizare politică, discursul lui Corneliu Co-
posu, liderul de atunci al opoziției anticomuniste, fiind întrerupt în mai multe rânduri
de huiduieli. Petre Roman, primul ministru de atunci, s-a arătat încântat de între-
ruperea repetată a discursului liderului opoziției, ceea ce l-a făcut pe președintele
Iliescu să-i dea un semn cu mâna pentru ca să înceteze, gest filmat și difuzat pe
larg de mass media.
Dezbaterea publică

Istoricul Neagu Djuvara a arătat într-un interviu acordat TVR în anul 2011 că
alegerea zilei de 1 decembrie de către regimul Iliescu a fost una conjuncturală,
explicând că la 1 decembrie 1918 a avut loc doar unirea Transilvaniei și a Banatului
cu România, pe când celelalte provincii istorice, respectiv Basarabia și Bucovina,
au fost unite la date diferite si au avut isorii convulsionate.

“…Marea Unire din 1918 a fost si ramane pagina cea mai sublima a istoriei
românesti. Maretia ei sta in faptul ca desavarsirea unitatii nationale nu este opera
nici unui om politic, a nici unui guvern, a nici unui partid; este fapta istorica a intregii
natiuni romane, realizata intr-un elan tasnit cu putere din strafundurile constiintei
unitatii neamului, un elan controlat de fruntasii politici, pentru a-l calauzi cu in-
teligenta politica remarcabila spre telul dorit. 
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ACTUALITATE

Klaus Iohannis a confiscat
sărbătoarea naţională

de 1 decembrie
Fostul premier Victor Ponta a declarat la România TV că președintele
Klaus Iohannis a confiscat sărbătoarea naţională de 1 decembrie.

"El nici nu știe limba română.
Domnul Iohannis face o zi
anti-națională. E o petrecere
ca de ziua lui, și-a chemat
prietenii, dușmanii, nu. Unire,
nici atât. Nu a fost vreodată o
țară atât de dezbinată. Ne-a
fost confiscată Ziua Națională
de către domnul Klaus. Eu
cred că românii vor fi mai uniți
împotriva lui și a lui Julien. El
folosește dosarele penale în
bătălii politice. El spune așa:
”Pe Dragnea, pe Ponta pe
Tăriceanu nu îi chem, pe
Băsescu îl chem că poate fac

o alianță cu el”. El are ticăloșia lui Băsescu, dar nu are inteligența
lui Băsescu", a declarat Ponta la România TV.
Cât a fost primar la Sibiu, nu a fost niciodată prezent la Ziua
Națională.
El se comportă la Cotroceni ca la cele 6 case luate cu acte false.
El are voie să mintă că le-a luat din meditații, ceilalți, nu. Nouă ni
s-au vândut, în aceșt doi ani, niște minciuni”, a spus Victor Ponta. 
"Înalta Curte a dat două decizii în două dosare importante. Un
dosar cu mari judecatori, dintre care toti achitati si un alt dosar in
care un domn pe care nu il simpatizez deloc Videnu este achitat,
nu e penal. Eu am un dosar penal pe care mi l-a facut Blejnar care
acum nu se poate uita la noi. Iohannis va avea ca rezultat  exact
ce i s-a intamplat lui Basescu".
"Este Ziua Nationala, o zi dedicata unor manifestari foarte vizibile
care vor sa sublinieze caracterul statului roman, de stat unitar, de
stat de drept, de stat european, de stat membru NATO. Prin man-
ifestarile de 1 Decembrie, nu dorim doar sa omagiem trecutul, ci
sa creionam viitorul Romaniei. Viitorul Romaniei se bazeaza pe
respectarea valorilor UE, pe valorile NATO si toate acestea au un
punct comun puternic, statul de drept. Si atunci, cred ca este bine
sa dam semnale puternice, lesne de inteles si de cetateanul
simplu si de politicianul titrat, ca de la varful statului se promoveaza
curatenia politica. Asta nu inseamna ca persoane care sunt
acuzate, dar nu condamnate, nu sunt considerate pana una-alta
nevinovate. Doar aceasta nevinovatie este un principiu pe care cu
totii il respectam si consideram ca sta la baza statului de drept,
doar ca la varful politicii actioneaza si alte criterii. Este o cutuma in
toate statele democratice din Europa, din zona nord-atlantica, ca
politicieni care au probleme de rezolvat cu justitia, indiferent ca
sunt vinovati sau nu, fac un pas inapoi pana cand isi rezolva prob-
lemele, dupa care pot reveni in prim-planul politicii. La noi, aceasta
cutuma inca nu este bine cunoscuta si nu este bine respectata.
Pentru a acoperi aceasta lacuna cutumara, am hotarat sa fac
invitatiile asa cum bine stiti", a declarat Klaus Iohannis.
Şeful statului a precizat că l-a invitat la manifestări și pe fostul
președinte Traian Băsescu, deși a arătat că și acestuia i se aplică
criteriile pe care le-a enunțat.
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat că actualul şef de
stat a greşit când a decis să invite numai anumite oficialităţi la
manifestările de Ziua Naţională a României, spunând că o astfel
de hotărâre o poate lua Iohannis doar de ziua sa.

"Iohannis a inventat această
categorie de 'penali' pentru
oameni care nu sunt judecaţi,
asta nu e bine pentru un
preşedinte. Am văzut că a
făcut şi invitaţii selective la
Ziua Naţională, acolo nu este
ziua preşedintelui. (...) Eu nu
spun că Tăriceanu n-are nişte
probleme, că Ponta n-are nişte
probleme, aşa a fost în timpul
meu, dar nu mi-am permis
niciodată să nu invit şefii celor

două Camere, prefecţii, preşedinţii de Consilii Judeţene. De ziua
mea, pe 4 noiembrie, decid pe cine invit sau nu, nu la Ziua
Naţională", a spus fostul preşedinte Traian Băsescu.
Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi, cu privire la criteriile
care au stat la baza invitaţiilor făcute pentru 1 decembrie, că
politicienii cu probleme, vinovaţi sau nu trebuie să facă un pas
înapoi până când le rezolvă.
"Este ziua naţională, o zi dedicată unor manifestări foarte vizible
care vor să sublinieze caracterul statului român de stat unitar, stat
de drept, stat european, stat membru NATO. Noi prin manifestările
de 1 decembrie nu dorim doar să omagiem trecutul, ci şi să
creionăm viitorul României.

Lia Olguța Vasilescu. 
"Totul este blocat"

Sabotaj din partea guvernului Cioloș! Așa a catalogat Lia
Olguța Vasilescu dezastrul legat de fondurile europene
din 2016. Ce s-a întâmplat în ultimul an a fost o frână în
dezvoltarea tuturor localităților din România.

"Craiova este pe primul loc la absorbția de fonduri europene
în topul marilor municipii. Domnul Ghinea, cât a fost ministru,
nu a deblocat ghidurile de care aveam nevoie. Ce s-a
întâmplat în ultimul an a fost o frână în dezvoltarea tuturor
localităților din România. Nu avem ghiduri pentru a începe
absorbția de fonduri europene în condițiile în care Ungaria
este deja la 70% absorbție. De asemenea, nu s-au mai
băgat deloc bani în dezvoltare", a zis primarul Craiovei la
interviurile DC News Live. Întrebată cine a făcut acest
lucru, Lia Olguța Vasilescu a zis: "Domnul Cio loș cu guvernul
său tehnocrat. Nu au fost în stare să de blo cheze finanțarea
europeană. Trebuiau să ne lase măcar să accesăm fondurile
europene. Dacă această sursă de finanțare este blocată,
atunci automat toată ad mi nistrația locală din România nu
mai are de unde să se finanțeze și trăim din bugele pe care
le avem, bugete foarte mici. În Craiova avem un buget de
130 milioane de euro. (...) Eu zic că este sabotaj".
Cine sabotează România
"În anul 2018 se va trage linie. Ce nu a reușit România să
absoarbă din fondurile europene, e clar că nu va mai
putea să absoarbă până în anul 2020 și atunci se
repartizează către celelalte țări ale Uniunii Europene.
Gestionez o localitate foarte mare, care totuși, are un
buget, dar o comună care și-a introdus canalizarea apă
potabilă și care a luat bugetul ei pe următorii treizeci de
ani prin acest contract de finanțare... Dacă îi pui o corecție
de 25% dintr-o culpă care nu îi aparține ei, ci aparține
legislației românești, tu, acea comună poți să o închizi, să
pui lacătul pe primărie, pentru că este clar că în următorii
treizeci de ani nu vei mai avea bani nici măcar să îți achiți
factura de curent. Nu vreau să apăr pe nimeni. Eu, ca
primar, spun niște lucruri care nu funcționează de ani de
zile", a mai zis Lia Olguța Vasilescu.

Acuzații gRAVE la adresa lui
Clotilde Armand. "Sumă foarte

mare de bani în joc"
Lia Olguța Vasilescu a declarat
într-un interviu la DC News
Live: "Doamna Clotilde Armand
a fost printre cei care au ben-
eficiat în mod direct de nere-
alizarea autostrăzii Bechtel și
a luat o sumă foarte mare de
bani". "Oamenii care nu au
toate datele problemei spun
că USR este un partid anti-
sistem. Nu are nicio legătură,
dimpotrivă! USR este partidul
sistemului. Sunt absolut
convinsă, nu am niciun dubiu.

Doamna Clotilde Armand a fost printre cei care au beneficiat
în mod direct de nerealizarea autostrăzii Bechtel și a luat
o sumă foarte mare de bani. Mai este doamna Bîzgan
care este deja membră în trei consilii de administrație" În
iunie 2016, Clotilde Armand mărturisea că regretă contractul
încheiat de statul român cu firma americană Bechtel. Pre-
cizarea venea în contexul în care presa a dezvăluit, în
campania electorală, că firma franceză pe care aceasta o
conduce a încasat peste un 200 de milioane de lei pentru
supravegherea lucrărilor la Autostrada Transilvania.

Firme fantomă, folosite de
gheorghe Ștefan și Vasile Blaga

pentru a obține bani pentru partid
O serie de firme care aveau comportament de tip fantomă erau folosite
de Gheorghe Ștefan și Vasile Blaga pentru a scoate bani din companii
naționale pentru partid, reiese din rechizitoriul prin care Blaga a fost
trimis în judecată de DNA Ploiești, pentru trafic de influență, conform
agerpres.ro
Potrivit documentului, la nivelul anului 2009, în cadrul formațiunii
politice aflate la guvernare a existat o înțelegere vădită între secretarul
general Vasile Blaga și vicepreședintele Gheorghe Ștefan, în sensul
obținerii de bani pentru partid.
„Potrivit înțelegerii, acest lucru urma să fie realizat prin numirea, cu
ajutorul miniștrilor desemnați politic, a unor persoane agreate la
conducerea companiilor naționale și instituțiilor publice din subordinea
acestor ministere, prin intermediul cărora să se procedeze la atribuirea
unor contracte de achiziție publică către firme dispuse să „cotizeze’
pentru formațiunea politică din care cei doi făceau parte. În acest
sens, Ștefan Gheorghe (…) a determinat persoanele cu putere de
decizie de la nivelul ministerelor de resort să numească la conducerea
unei companii naționale din domeniul energiei o anumită persoană.
Respectiva persoană (…) a fost dispusă să contribuie — indirect — la
finanțarea partidului cu sume de bani, prin atribuirea preferențială a
unor contracte de achiziție publică către diverse societăți indicate. (…)
Concret, prin încheierea de contracte de către respectiva companie
națională — prin licitații trucate — cu firma lui Berdilă Horațiu Bruno,
acesta din urmă a transferat din contractele respective o anumită
sumă de bani la partid, reprezentând un procent prestabilit din valoarea
contractelor”, arată DNA.
Procurorii spun că, în perioada 2011 — 2012, Gheorghe Ștefan a
pretins, pentru sine și pentru respectiva formațiune politică, de la
Horațiu Berdilă, un procent cuprins între 10% și 25% din valoarea
fiecărui contract încheiat de aceasta în modul arătat, banii fiind
transferați în conturile unor societăți tip fantomă.
„Totodată, în perioada 2011 — 2012, (…), Ștefan Gheorghe a pretins
— pentru sine și pentru respectiva formațiune politică — de la reprezen-
tantul S.C.(…) S.R.L. București — Berdilă Horațiu Bruno, un procent
cuprins între 10-25% din valoarea fiecărui contract încheiat de aceasta
cu C.N. (…) S.A. București și S.C. (…) S.A. București, în urma derulării
unor proceduri de achiziție publică organizate de aceste companii
naționale pentru achiziția de servicii și produse IT, în schimbul căruia a
promis și chiar și-a exercitat influența cu acceptul secretarului general
al partidului — Blaga Vasile — asupra conducerii instituțiilor publice
menționate — în vederea atribuirii preferențiale a contractelor, primind
efectiv suma totală de aproximativ 25.000.000 lei (circa 5.500.000
euro), din care 700.000 euro au ajuns la Blaga Vasile, sumă transferată
de S.C.(…) S.R.L. București în conturile unor societăți cu comportament
de tip „fantomă’ (…) controlate de persoanele lor de încredere — în
urma încheierii unor contracte de prestări servicii fictive cu acestea și
ulterior retrasă în numerar. (…) Pentru obținerea sumelor de bani din
contractele atribuite preferențial de cele două companii naționale către
S.C. (…) S.R.L. București, Ștefan Gheorghe l-a pus în legătură pe
omul său de încredere — (…) cu (…), care trebuia să se ocupe de
găsirea firmelor subcontractante și de colectarea sumelor de bani ce
urmau a fi retrase din conturile acestora”, explică anchetatorii.
Potrivit DNA, Gheorghe Ștefan i-a cerut lui Berdilă ca, după câștigarea
licitației, să subcontracteze o parte din lucrările stipulate în contract
către anumite firme controlate de persoanele sale de încredere.
„Astfel, pe perioada derulării contractelor acordate în urma câștigării
licitațiilor, respectiv în perioada 2011 — 2012, S.C. (…) S.R.L. a sub-
contractat către societățile comerciale (…), o parte din serviciile
dobândite prin licitație, valoarea serviciilor fictiv prestate fiind de
aproximativ 25 milioane lei. Conform sesizării inițiale, în realitate
niciunul din serviciile subcontractate și facturate și pentru care
beneficiarul a efectuat plata nu au fost prestate de subcontractorii
menționați, acestea fiind executate de S.C. (…) S.R.L. cu resursele
proprii, sumele virate în conturile acestora fiind scoase în numerar și
remise lui Ștefan Gheorghe”, mai spun procurorii.
Conform documentului, reprezentanții firmelor implicate în acest circuit
sunt martori în dosar, iar pentru realizarea acestor operațiuni au
încasat comisioane.
„(…) societățile pe care le reprezentau nu au prestat serviciile ce au
făcut obiectul contractelor cu S.C. (…) SRL, încheierea lor fiind o
justificare a plăților efectuate de aceasta în conturile deținute, în
principal, la (…) și au acceptat realizarea acestor operațiuni în schimbul
unor comisioane cuprinse între 200 lei și 1500 lei, pe care le primeau
săptămânal sau la fiecare retragere în numerar. Persoana care s-a
ocupat de colectarea sumelor retrase în numerar din conturile firmelor
menționate — (…), care a beneficiat și el de un comision de 2% din
acestea, (…) — care a participat la unele din întâlnirile dintre Ștefan
Gheorghe, inculpatul Berdilă Horațiu Bruno și (…), a perceput personal
că în urma atribuirii contractelor către S.C. (…) S.R.L., reprezentantul
acesteia — inculpatul Berdilă Horațiu Bruno, i-a oferit lui Ștefan
Gheorghe ,”cu titlu de mită’ un procent cuprins între 10 — 20% din
valoarea contractelor și că sumele de bani erau remise prin intermediul
(…)”, se mai precizează în rechizitoriu.
Procurorii DNA l-au trimis în judecată, sub control judiciar, pe senatorul
Vasile Blaga pentru trafic de influență.
Potrivit unui comunicat transmis, luni, de DNA, procurorii Serviciului
Teritorial Ploiești au dispus disjungerea cauzei și continuarea cercetărilor
într-un dosar separat față de fostul primar al municipiului Piatra Neamț,
Gheorghe Ștefan, de omul de afaceri Horațiu Bruno Berdilă și față de
alte persoane.
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Moș Crăciun, 
INTERZIS în grădinițe!

Nu putem spulbera o poveste care bucură până şi
adulţii nu numai copiii. Magia există atâta timp cât
continui să crezi în ea, iar noi putem fi creatorii
magiei oricând. Pentru că viaţa în general este grea,
o luptă continua, ar fi nedrept să dărâmăm ceea ce
s-a creat în ani şi ani. Să interzici Povestea cu Moş
Crăciun este prea mult. De ce copilăria este cea mai
frumoasă perioadă a vieții, perioada basmelor, a
darurilor și magiei? Deoarece COPIII CRED! Ei cred
într-o lume pe cât de fabuloasă, pe-atât de
fermecătoare, cred în zâne, cred in Moș Crăciun!!
Poate ar fi bine să ne amintim că un sâmbure de
adevăr există în toate şi de asta noi adulţii nu avem
voie să spulberăm bucuriile copiilor. Pe când interzicerea
cărţilor cu poveşti?
O informaţie  care întristează, serbările de Crăciun,
interzise în grădinițe. Măsura uluitoare ar fi fost
dictată de inspectorul general din ministerul Euducației,
Viorica Preda, potrivit unui document care circulă pe
rețelele de socializare, potrivit b1.ro.
”În videoconferința din data de 15.09.2016, doamna
inspector general MENCS, Viorica Preda a făcut
următoarele precizări privind activitatea grădinițelor: 
Nu se vor mai organiza serbări cu copiii decât,
eventual, la sfârșitul anului școlar; se vor găsi alte
modalități de întâlnire cu părinții (excursii, plimbări,
activități demonstrative, proiecte, etc. la care aceștia
pot participa). (...)

Ce ar face românii dacă ar
câştiga 100.000 euro

V-ati gandit vreodata ce ati face cu 100.000 de euro,
daca ati castiga acesti bani?
Un fond de investitii din Romania a formulat aceasta
intrebare, iar 750 de oameni care au deja cont bancar,
au raspuns ca si-ar cumpara o casa, i-ar investii in
copii si ar pleca in calatorii.
Despre afaceri sau instrumente speciale pentru
investitii nu vorbeste prea multa lume, iar specialistii
spun ca din pacate nu avem inca o cultura a investi-
torului. Nivelul nostru de cunostinte financiare este
printre cele mai scazute din lume.
Reporter:  Daca ati castiga 100.000 de euro, ce ati

face cu banii?
Femeie, in varta de 23 de ani: - Sincer, n-am niciun

raspuns, ca nu m-am gandit"
Femeie, in varsta de 50 de ani: In sanatate, probabil.

Intr-o excursie, neaparat! Sa ma duc si eu la altul
Gunoier: "Ce sa fac, ii investesc! Deocamdata nu

stiu in ce, dar o sa ma interesez. O afacere, pai in
agricultura am investit destul si nu m-am ales cu
nimic"

Pensionar: "I-as da copiilor sa vina inapoi in tara, sa-
si faca aici.. sa faca viitorul tarii. Pentru mine nu
mai am nevoie"

La intrebare din studiu au raspuns 750 de romani cu
varste intre 25 si 55 de ani, care locuiesc in orasele
mari si au conturi la banci, peste 11% si-ar cumpara
o casa daca ar castiga o suma mare de bani. I-ar
investi, dar nu stiu in ce, cam 8 oameni din 100. Sa-
mi achit creditele, spun peste 5 procente dintre re-
spondenti. Un teren sau o masina, ar fi alte raspunsuri
- doar 4 din 100 ar dona banii, iar 1,5% i-ar investi in
fonduri se investitii. Dintre cei care vorbesc de investitii,
procentele se impart intre afaceri, calatorii si imobiliare. 
Cei care au facut studiul spun ca sunt si multe mituri
care ii fac pe romani sa respinga ideea de investitie.
Dragos Neacsu, CEO al unui fond de investitii: "Asta
este mitul cel mai pagubos, cum ca fondurile mutuale
sau fondurile de investitii sunt apanajul celor cu foarte
multi bani. Practic, cu 100 de lei poti fi detinatorul
unor titluri la oricare dintre fondurile existente in Ro-
mania" Saracia ar fi insa primul obstacol, spun spe-
cialistii, iar investitiile pentru noi inseamna mai ales
educatia copiilor si imobiliare.
Catalin Stoica, conferentiar la SNSPA: "Tu avand
problema cum vei trai maine, adica nefiind in stare
sa-ti asiguri subzistenta fizica, cu atat mai putin iti
mai pui problema unor investitii. Suntem o tara de
proprietari, acuma asta se transforma practic intr-un
soi de model - daca toata lumea are o casa, a te
realiza, inseamna a avea o casa."
Unii sociologi spun ca au contribuit la lipsa apetitului
nostru pentru investii si evenimente istorice, petrecute
in ultimele decenii, cum ar fi FNI sau Caritas.
Asta se suprapune si peste nivelul redus de cunostinte
economice de la noi. Doar de patru ani, in scoala pri-
mara, au fost introduse cursuri optionale de educatie
financiara.

Elevii dintr-o şcoală nu au
primit teme pentru acasă timp

de o lună. Iată rezultatele
acestui experiment inedit

Elevii unei scoli din Constanta au luat parte la un ex-
periment inedit timp de o luna, in care nu au primit
deloc teme pentru acasa. Experimentul a fost unul
de succes, pentru ca elevii au fost mai atenti la ore si
nu au mai luat note mici, transmite Pro TV.
"Am observat schimbari la elevi, inclusiv la domnii
parinti pe strada, imi zambesc altfel. Copiii sunt intr-
adevar mai relaxati mai veseli, unii au avut niste
raspunsuri uluitoare pentru mine: o fetita mi-a spus
ca s-a intors la marea ei dragoste, inotul", a declarat
Nicoleta Bercaru, directorul scolii Nicolae Tonita.
Dupa aceasta luna, parintii si cei 859 de elevi au
completat un chestionar pentru concluzii. In cazul
elevilor din invatamantul primar, o treime dintre
raspunsuri sunt pozitive si un sfert negative, iar la
gimnaziu peste 50% dintre parinti vor mai putine
teme sau chiar deloc. Printre comentariile elevilor de
pe chestionar s-au aflat si cateva deosebite. "Asa
cum un profesor nu poate excela la toate materiile,
niciun elev nu poate excela la toate", a scris un elev
din clasa a sasea. Parintii au sustinut ca si-au vazut
copiii zambind mai mult in aceasta perioada, dar au
adaugat ca nu i-au lasat sa faca ce vor.
Experimentul are loc in contextul in care ministrul
Educatiei a anuntat saptamana trecuta ca va da un
ordin pentru temele pentru acasa, astfel incat sa fie
limitate la un anumit numar de ore.

De ce apelează bucureştenii 
la servicii de rent a car

Cand esti din Bucuresti si nu ai timp de pierdut
asteptand autobuzele sau metroul si trebuie sa ajungi
cat mai repede la cursuri, conferinte sau doar vrei sa
te plimbi relaxat prin Capitala, o masina de inchiriat
este o varianta care s-ar putea sa iti surada.
Daca esti din Bucuresti si vrei sa apelezi la servicii
de rent a car vei castiga timp si mobilitate.In plus,
mai obtii si un grad ridicat de confort si simplitate in
planificarea oricarui traseu. Serviciile de rent a car
din Bucuresti sunt o alternativa buna nu doar cand
nu detii o masina personala, cat si in situatia in care
a ta se afla in service pentru reparatii. Mai mult, pot fi
utile si in situatia in care vrei sa iti cumperi o noua
masina, iar un drive test de cateva minute nu ti se
pare suficient cat sa ii poti vedea abilitatile. De aceea,
romanii apeleaza la rent a car, ca alternativa prelungita
de drive test, mai concludenta pentru o decizie finala
de achizitie.
In Bucuresti sunt sute de companii de rent a car, cu
masini de inchiriat diversificate si cu preturi aferente,
din care clientii pot sa aleaga in functie de destinatia
si scopul calatoriei. La serviciile de rent a car din Bu-
curesti apeleaza un numar tot mai mare de persoane
care locuiesc in zonele aglomerate sau metropolitane,
pentru care apare problema locului de parcare.
Firmele de rent a car Bucuresti ofera un plus de ver-
satilitate, calitate de care proprietarii de masini nu
dispun. Sa recunoastem faptul ca atunci cand detii o
masina personala, exista situatii in care nu vrei sa o
fortezi, din cauza unor conditii de drum nu tocmai fa-
vorabile sau din cauza consumului ridicat de combustibil.
Si in acest caz masinile disponibile in sistemul de
rent a car din Bucuresti sunt o varianta foarte buna.
De regula, masinile de inchiriat sunt selectate dupa
consum, fiabilitate, rezistenta si spatiu. Masinile fiind
noi, consumul de combustibil este cu mult redus,
decat in cazul celor mai vechi de 10 ani. Toate
vehiculele disponibile in sistemul de rent a car din
Bucuresti sunt sigure, verificate dupa fiecare inchiriere,
astfel incat sa functioneze in parametri normali si sa
nu ai nicio neplacere.
In ceea ce priveste tipul de masina, la companiile de
rent a car din Bucuresti vei gasi modele SUV, premium,
economy si microbuze, din care poti alege in functie
de necesitati.
Un alt avantaj oferit de companiile de rent a car din
Bucuresti este ca se pliaza nevoilor celor care ajung
in Capitala cu avionul sau cu trenul si au nevoie
rapid de o masina de inchiriat cu care sa isi rezolve
treburile. Spre exemplu, FocusRent, o companie ce
activeaza de 10 ani pe piata de rent a car Bucuresti
si Otopeni, iti ofera o platforma foarte prietenoasa,
pe care iti rezervi rapid masina de care ai nevoie. Tot
ce trebuie sa faci este sa intri pe site, sa stabilesti
data, tipul de masina de care ai nevoie, plus servicii
aditionale si locul de livrare. Vei primi confirmarea pe
mail si telefonic, iar in doar 2 ore poate fi a ta, cu
predare gratuita in Bucuresti.
Si pentru ca tot vine sezonul rece, ar fi bine sa stii ca
toate masinile din rent a car Bucuresti au cauciucuri
de iarna, astfel incat sa rulezi in deplina siguranta.
Iar tariful pe care il platesti pentru masina disponibila
in sistemul de rent a car Bucuresti include kilometri
nelimitati, asigurare de accident, asigurare de furt si
taxa de drum. Oricine cu varsta minima de 21 de ani
si cu permis de conducere de minim 1 an, poate
deveni client al companiilor de rent a car Bucuresti.
Perioada minima de inchiriere este de o zi (24 ore).
Prima ora peste cele 24 este gratuita. Daca treci
peste ora respectiva, o sa fii taxat pentru toata ziua.
Rezervarile sunt confirmate pe clase de masini.
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RELIgIE

Mai este nevoie de religie în lumea contemporană?
Există Dumnezeu? 

(partea a II-a)

Bine ați revenit, dragi cititori, alături de mine în fascinanta călătorie spre a găsi
răspunsul la această întrebare - acută aș spune eu - legată de nevoia religiei

în viața omului modern al secolului 21. Desigur că mai încolo vom încerca să
determinăm mai exact și aflarea drumului spre adevărata religiune, având în
vedere labirintul atât de stufos al multitudinilor traiectorii religioase, dar deocamdată
mai zăbovim răspunzând la întrebarea pertinentă “Există Dumnezeu?”
Data trecută am încercat să privim la acest aspect, pornind de la faptul că de fapt
și ateismul (care combate existența unui Dumnezeu) este tot o formă de credință,
si anume ateul crede că nu există Dumnzeu. Poate ar fi bine de menționat acum
că această formă de credință contravine nu numai unor gândiri contemporane
numite tradiționale, conservatoare, învechite, etc.,  dar practic contestă o credință
general valabilă pentru toate veacurile de până acum, gândirea teistă fiind
susținută de foarte multe dovezi istorice cum ar fi picturi, scrieri și chiar sanctuare
antice descoperite de-a lungul anilor. De-a lungul timpului însă s-a ridicat această
gândire a negării existenței lui Dumnezeu de care nici țara noastră, mama
România, nefiind ocolită, gândire  care a ajuns să fie susținută din ce în ce mai
mult în zilele noastre. Oameni simpli sau oameni mai proeminenți ai vremurilor,
dar cu frică de Dumnezeu, au dat răspunsurile lor acestei teorii a ateismului,
răspunsuri care prin simplitatea și naturalețea lor au pus în mare încurcătură pe
cei potrivnici. Haideti astăzi să vedem și câteva răspunsuri pe care le are știința
față de această chestiune, care contrazic ferm părerea unora că știința ar susține
bazele ateismului.
Aș vrea să înțelegem că împotriva faptului că există oameni de știință atei foarte
cunoscuți, cum ar fi Dawkin sau Dennett, pe de altă parte cele mai multe statistici
ne arată faptul că mai mult de 40 % din oamenii contemporani cred în existența
lui Dumnezeu. De fapt chiar și reputatul om de știință evoluționist afirmă că
“Știința, prin ea însăși și prin metodele ei legitime, în mod clar nu poate adjudeca
un punct de vedere cu privire la stăpânirea lui Dumnezeu asupra naturii. Noi nici
nu afirmăm, nici nu negăm acest lucru. Ca oameni de știință, nu putem comenta
despre acest lucru”. (Stephen Jay Gould, “Impeaching a Self-Apointed Judge” in
Scientific American 267)
Una din marile dezbateri între cele doua tabere, și anume cei care nu susțin
existența unei Ființe Divine și cei care cred în Divinitate, este cu privire la originea
Universului. Astfel avem cele două mari teorii cu privire la această chestiune și
anume Evoluționismul și Creaționismul. Cei care cred în Evoluție consideră că or-
ganismele vii sau materia s-au dezvoltat gradual, de la o formă simplă la una
complexă, pe când Creaționiștii cred că Universul și organismele vii își au
originea într-un act specific divin de creație. Desigur că în cadrul acestor două
ramuri există și diverse alte păreri, dar în mare. sub aceste gândiri generale se
încearcă a se da un răspuns cu privire la Originea Universului. 

Aș dori să înțelegem că în aceste articole pe care le scriu nu putem să dezbatem
pe îndelete toate aceste aspecte, de altfel doar pe aceste două teme ale Creației
și Evoluției Universului s-au scris sute și sute de cărți care vor să susțină ambele
păreri. Dar aș vrea să rostesc cu fermitate că deocamdată nimeni nu poate spune
că tot ceea ce se vede a putut să evolueze de la nimic, ci chiar dacă ar fi nevoie
de cea mai mică particulă sau de cel mai mic atom, întrebarea este de unde a
apărut acel atom? De asemenea, Legea a doua a termodinamicii, numită și
Legea Entropiei afirmă că toate sistemele fizice lăsate libere tind să devină de-
zordonate, săgeata timpului fiind îndreptată întotdeauna în jos. Această săgeată,
numită și “evoluția timpului” arată că, odată cu trecerea timpului, totul se
deteriorează, putrezește, moare, se consumă, se dezordonează, se strică
echilibrul, se învechește, se uzează, se degradează. Iată cum descrie legea
entropiei cunoscutul scriitor și om de știință Isaac Asimov: “Un alt mod de a
exprima cea de-a doua lege a termodinamicii este: universal devine din ce în ce
mai dezordonat. Văzută sub acest unghi, noi putem vedea cea de-a doua lege
pretutindeni în jurul nostru. Pentru a face ordine în camera noastră trebuie să
depunem eforturi deosebite, însă dacă o lăsăm în voia sorții, foarte ușor și foarte
curând ea va deveni o mare dezordine. Chiar dacă nu intrăm în ea, praful se
adună. Cât de dificil este să ne menținem casele, mașinile și propriile corpuri într-
o ordine perfectă! Cât de ușor este să le lăsăm să se deterioreze! Într-adevăr, nu
avem nimic de făcut pentru ca totul să se strice, să se năruiască, să se spargă și
să se uzeze în sine însuși - iată a doua lege.
Există și alte teme care aduc dezbateri largi cu privire la Existența lui Dumnezeu.
Unul din preferații mei, autor al multor cărți și om care a participat la multe
dezbateri în cele mai mari universități ale lumii, este profesorul Ravi Zachariah.
Aș dori ca data viitoare să încercăm să ne uităm la această gândire despre
Divinitate și din punct de vedere al altor ramurui ale științei, cum ar fi logica sau
filosofia, domeniu în care această marcantă personalitate are multe lucruri grele
de spus.
Până atunci aș vrea să conchid acest articol și să spun răspicat că eu personal
refuz să cred că mă trag dintr-un animal ca maimuța. Mai avem încă multe
specimene de acest fel lângă noi (a propos: oare ele de ce nu au evoluat?). Și
mai mult decât atât: refuz să mă cobor la acel nivel crezând că ea, maimuța , care
n-are nicio vină, săraca, este sora mea mai mare (sau mai mică, având în vedere
că unii sunt confuzi aici).
Eu cred că Există Dumnezeu și eu cred că mă trag din Dumnezeu!

Cu prețuire,
Daniel Grecu
Pastor al Bisericii Române Penticostale din New York!
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ACTUALITATE

Președintele României
e membru în consiliul unui

think-tank george Soros.

Președintele României reprezintă statul român și este
garantul independenței naționale, al unității și al integrității
teritoriale a țării (Art. 80, alin.1 – Constituția României).
În timpul mandatului, Președintele României (...) nu poate
îndeplini nici o altă funcție publică sau privată (Art. 84,
alin.1 - Constituția României).
Președintele exercită funcția de mediere (...) între stat și
societate (Art. 80, alin.2 – Constituția României).

Președintele României, Klaus Iohannis, este membru în
consiliul unui organism privat: European Council of Foreign
Relations (Consiliul European de Relații Externe). Alături
de președinte, pe lista membrilor, publicată de site-ul
oficial al ECFR, se mai află, din partea României: Daniel
Dăianu, Monica Macovei, Alina Mungiu-Pippidi și Ion
Sturza.
Din consiliul ECFR fac parte multe personalități internaționale,
foști premieri și foști președinți de stat, comisari europeni,
ambasadori și miniștri de externe. Klaus Iohannis este
însă SINGURUL șef de stat în funcție din această listă.
Mai mult decât atât, așa cum vom vedea, Klaus Iohannis
a acceptat funcția de membru în consiliul ECFR după ce
a devenit președintele României.
Pe site-ul ECFR, președintele României se învecinează
cu George Soros și cu fiul acestuia, Alexander Soros,
care apar pe lista Ungariei.   

ECFR este, conform registrului Comisiei Europene, primul
think-tank pan-european. A fost lansat în octombrie 2007
și are ca obiective „organizarea unor activități de cercetare
și promovarea unor dezbateri în toată Europa cu privire la
dezvoltarea unei politici externe coerente și eficiente,
bazată pe valori europene. Activitatea ECFR se bazează
pe trei elemente distinctive:
1) Consiliu pan-european. ECFR a reunit, într-un distins

Consiliu, peste 280 de membri (n.r. – 285) - politicieni,
factori de decizie, experți și lideri de afaceri din toată
Europa - care se reunesc o dată pe an. Membrii
furnizează staff-ului ECFR consultanță și feedback și
asistă activitățile ECFR în cadrul țărilor din care provin.
Acest Consiliu este prezidat de Carl Bildt, Emma Bonino
și Mabel van Oranje.

2) O prezență fizică în principalele state membre ale
Uniunii Europene. Lucru unic printre think-tank-urile eu-
ropene, ECFR are birouri în Berlin, Londra, Madrid,
Paris, Roma, Sofia și Varșovia. Birourile sunt platforme
pentru cercetare, dezbatere și advocacy.

3) Un proces distinct de cercetare și elaborare de politici.
ECFR a reunit o echipă de cercetători și de practicieni
recunoscuți din toată Europa, pentru a-și atinge obiectivele
grație unor proiecte inovatoare, cu accent pan-european.”

Anul trecut, ECFR a avut un buget total de 7.207.827 de
euro.  De unde vin banii? Pe site-ul Comisiei Europene se
precizează că 1.234.062 euro provin din „surse naționale”,
14.162 euro – un grant al Comisiei europene, 11.408 euro
– „surse locale/regionale”, iar 5.948.195 euro „din alte
surse”. Ce fel de „alte surse”?

Ȋn 2007, anul înființării, pe site-ul oficial al think-tank-ului
se preciza că „ECFR este susținută de Soros Foundations
Network, Sigrid Rausing, FRIDE (La Fundación para las
Relaciones Internacionales y el Dialogo Exterior), Fundația
Communitas și Dr. Hannes Androsch.”

Cât de mare este „susținerea” acordată ECFR de către
fundațiile Soros? Atât de mare încât, la înființare, adresa
biroului din Londra al ECFR era aceeași cu adresa Open
Sociey Fundațion. Și nu vorbim doar de același etaj, ci și
de același număr de telefon. 
În iunie 2009, ECFR a devenit membru PASOS (Policy
Association for an Open Society). PASOS este o rețea
formată din zeci de think-tankuri ce acoperă peste 25 de
țări din Europa și din Asia Centrală. A fost înființată în
septembrie 2004 și a fost înregistrată, ca asociație
cetățenească, în Cehia, acolo unde are și biroul central. 

PASOS a continuat activitatea desfășurată de „Local Gov-
ernment and Public Service Reform Initiative (LGI) of the
Open Society Institute (OSI), lansat în ianuarie 1997 de
către Consiliul Director al Open Society Institute din Bu-
dapesta. LFI of OSI a funcționat în cadrul unei rețele
formate din fundații Soros. 

Astăzi, unul dintre cei trei membri ai Consiliului Consultativ
al PASOS este George Soros. El este membru și în
Consiliul ECFR, încă de la înființarea acestuia.
Mai târziu, în Consiliul ECFR a intrat și Alexander Soros,
fiul lui George Soros, membru în Consiliul Mondial al
Open Society Foundations.

Ce caută președintele în funcție al României în această
companie selectă?

În ECFR „nu ești primit decât dacă ai recomandări”

Primul român invitat să se alăture ECFR a fost Daniel
Dăianu, în 2011. Fost ministru al finanțelor (1997-1998),
fost europarlamentar, fost membru în Consiliul Director al
Societății Academice din România (SAR), Dăianu este
acum membru în Consiliul de Administrație al Băncii
Naționale a României. 
Monica Macovei, fost ministru al Justiței (2004 - 2007),
fost membru în Consiliul Director al SAR, și Alina Mungiu-
Pippidi, președintele SAR, au fost cooptate în ECFR în
2012. 
În același an a devenit membru în consiliul ECFR și Ion
Sturza, fost premier al Republicii Moldova. Prezent la în-
tâlnirea anuală a Consiliului ECFR, Ion Sturza dezvăluie,
pe pagina sa de facebook, și câteva amănunte din
activitatea acestui think tank. Iunie 2016 - „La cald, de la
ședința ECFR (...) Moldova și Parteneriatul Estic: parteneriatul
este mort; Moldova a dispărut de pe radarul UE; un
sentiment de jenă generală față de ce s-a întâmplat;
singura curiozitate: cum ați putut fura un miliard?!; europenii
acceptă poziția dominantă a SUA în «stabilizarea» Moldovei,
dar nu doresc să achite nota de plată; extinderea UE – o
temă tabu pentru mult timp. Suntem rugați să nu fim
ridicoli, insistând pe aceasta”.  
Klaus Iohannis a devenit membru în consiliul ECFR abia
după ce a dobândit funcția de președinte al României.
Conform istoricului site-ului oficial al ECFR, evenimentul
s-a produs, cel mai probabil, în perioada mai - iunie 2015.
„Nu ești primit în acest consiliu decât dacă ai recomandări.
Ți se propune să devii membru și accepți sau nu”, a
declarat Daniel Dăianu pentru Active News.  

Din respect pentru instituția pe care Klaus Iohannis o
reprezintă oficial, Active News a solicitat Președinției să
confirme sau să infirme informația potrivit căreia domnia
sa este membru al ECRF. În caz afirmativ, am solicitat
Președinției, în baza legii privind accesul la informațiile de
interes public, să ni se comunice data de la care președintele
României a dobândit calitatea de membru al ECFR. A

trecut o săptămână de când am trimis solicitarea, timp în
care ni s-a confirmat că ea a fost înregistrată și că „se află
în lucru”. Și deși am cerut și telefonic, în repetate rânduri,
să ni se furnizeze informațiile de interes public, iar art.8
alin. (5) din Legea 544/2001 prevede că informațiile
„solicitate verbal de către mijloacele de informare în masă
vor fi comunicate, de regulă, imediat sau în cel mult 24 de
ore”, nu am primit vreun răspuns nici până acum.

Iohannis nu a trecut nimic în declarația sa de interese
Conform Constituției, Președintele României reprezintă
statul român, este garantul independenței naționale și, în
consecință, nu poate exercita nicio funcție privată, indiferent
care ar fi natura acesteia sau domeniul de activitate. De
asemenea, Președintele României nu poate fi membru al
vreunui ONG, atâta vreme cât el exercită rolul de mediator
între stat și societate, ultima fiind reprezentată de organizații
non-guvernamentale. Care pot fi sau nu afiliate unor think-
tank-uri. 
Membru în Consiliul ECFR încă din 2015, Klaus Iohannis
a omis să precizeze această calitate în declarația de
interese completată în luna iunie a acestui an.

Conform art. 28 din Legea 176/2010 privind integritatea
în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, „fapta per-
soanelor care, cu intenție, depun declarații de avere sau
declarații de interese care nu corespund adevărului
constituie infracțiunea de fals în declarații și se pedepsește
potrivit Codului penal”. În aceeași situație se află și Dacian
Cioloș care, până la momentul numirii în funcția de premier
al României, a fost membru în Board of Trustees (n.r. –
care nu înseamnă „Consiliu Consultativ”, așa cum susține
Guvernul, în punctul de vedere trimis Active News) al
Friends of Europe, fără să declare acest fapt în declarațiile
de interese din 2016, deși în colțul din stânga-sus al
acelui document e precizat, negru pe alb, că informațiile
ce trebuie completate se referă la „anul fiscal 2015”.
Friends of Europe este un alt think-tank, susținut, printre
alții, și de George Soros. 

Aceste chestiuni de ordin juridic ar trebui analizate și
lămurite de Agenția Națională de Integritate, dar și de
Parchetul General, instituții ale statului român care au
atribuții și competențe în domeniu. Până atunci, rămânem
cu un premier – fost membru în think-tank-ul Friends of
Europe și cu un președinte – membru în think-tank-ul Eu-
ropean Council of Foreign Relations. 

Dar și cu o previziune a ECFR despre ce va să vie după
alegerile din decembrie. „Dacă Cioloș va reuși să
construiască un consens politic larg, plecând de la premiza
că problemele discutate aici țin de stabilitatea națională și
progres, atunci această reușită va fi ea însăși o moștenire
demnă de admirație, una care putea servi drept un far
pentru ceilalți actori politici din regiune, în ceea ce înseamnă
o acțiune politică constructivă”, anunța în septembrie
ECFR, pe site-ul său oficial. 
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Sorin Blejnar e TERMINAT: 
Decizia luată de judecători

Fostul şef al ANAF, Sorin Blejnar, rămâne în arest
preventiv încă 30 de zile în dosarul în care este
urmărit penal pentru trafic de influenţă de procurorii
DNA Ploieşti.

Potrivit portalului
instanţelor de
judecată, magistraţii
Tribunalul Prahova
au admis prop-
unerea procurorilor
şi au dispus prelun-
girea arestării pre-
ventive a lui Sorin
Blejnar pentru o
perioadă de 30 de
zile, decizia nefiind

definitivă.
Potrivit DNA, Blejnar este suspectat că a acceptat
din partea unui om de afaceri promisiunea unui pro-
centaj de 20% din valoarea unor contracte care
urmau a fi încheiate la nivelul instituţiei publice pe
care o conducea.
"Banii respectivi urmau să-i fie remişi inculpatului în
schimbul exercitării influenţei sale asupra unor sub-
alterni, pentru ca aceştia să gestioneze procedurile
de atribuire a contractelor respective astfel încât
aceste contracte să fie obţinute de firma omului de
afaceri. În aceste circumstanţe, în perioada noiembrie
2011 - ianuarie 2012, inculpatul Blejnar Sorin şi
ceilalţi funcţionari implicaţi în acest demers au primit
suma totală de 13.172.520 lei, prin intermediul unei
firme controlate de aceştia cu care societatea omului
de afaceri a încheiat mai multe contracte fictive", se
preciza într-un comunicat al DNA.

Vasile Blaga a fost dat în fapt:
Cum făcea rost de bani pentru partid
Vasile Blaga, fost ministru de Interne, a fost trimis în
judecată, sub control judiciar, de procurorii DNA
pentru trafic de influenţă, iar dosarul DNA dezvăluie
mecanismul prin care Vasile Blaga colecta banii
pentru partid.Vasile Blaga colecta bani pentru partid
chiar de la companiile de stat, împreună cu Gheorghe
Ştefan. Informaţia apare în rechizitoriul prin care
liderul PNL a fost trimis în judecată. Procurorii susţin
că banii au fost daţi cash, în bancnote de 500 de
euro.

"Inculpatul BLAGA
VASILE a fost in-
format de către
ŞTEFAN GHEO-
RGHE că S.C.
(...)S.R.L trebuie
susţinută să încheie
contracte cu cele
două companii
naţionale conduse
de ,,omul lor”–la
care a intervenit în
acest sens -întrucât
o parte din profitul

lor urma să fie direcţionat către partid, şi a achiesat
la această manieră de obţinere a unor finanţări,
dincolo de modalitatea legală avută la dispoziţie", se
arată în rechizitoriul DNA.
Referitor la sumele de bani primite, (...) le-a remis lui
ŞTEFAN GHEORGHE, de cele mai multe ori după
schimbarea lor ,,la negru” în bancnote de 500 euro-
la solicitarea acestuia -suma totală pe care i-a pre-
dat-o fiind de aproximativ 25.000.000 lei -27.000.000
lei”.

Cum este cenzurat profesorul
Dănăilă de oameni ai PNL

Decizia venerabilului
neurochirurg Leon
Dănăilă de a candida
pe listele Partidului
Național Liberal (PNL)
la alegerile parla-
mentare din 11 de-
cembrie a fost o
surpriză imensă și,
totodată, o lovitură de
imagine dată de
formațiunea politică
dirijată de Alina
Gorghiu celorlalte
fracțiuni angrenate în

această luptă. O ziaristă de la Casa Jurnalistului a realizat
un reportaj uluitor, care îl are ca actor principal pe profesorul
Dănăilă. În acesta, cuvintele unui cameraman și ale unui
consilier PNL au o putere mai mare decât cele ale
stimabilului neurochirurg.
„Discuțiile politice sunt mai sensibile decât operațiile pe
creier, pentru că reporterul a ajuns să fie amenințat cu
avocați, obligat să șteargă din filmări și dat afară din
sediul PNL București”, spun cei de la Casa Jurnalistului.
După cum se poate observa în imagini, celebrului neu-
rochirurg i se dictează ce să zică și, mai ales, cum să o
facă. Fiindcă a înregistrat aceste lucruri, consilierul de
campanie al PNL, Ioan Angelin, i-a cerut ziaristei să le
șteargă. Mai mult, cameramanul Cătălin este tranșant în
discuția cu reporterul de la Casa Jurnalistului, spunând
că el hotărăște ce poate apărea, și ce nu, în legătură cu
profesorul Leon Dănăilă.
La discuții a participat și președintele PNL București,
Cristian Bușoi. După ce a publicat aceste imagini, Angelin
a amenințat-o pe fată că o dă în judecată pentru că a
filmat imagini cu camera ascunsă. În replică, aceasta
susține că s-a știut tot timpul că ea filmează din moment
ce era cu camera în mână.
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Fidel Castro
Povestea liderului istoric

de la HAVANA ce a ținut piept
AMERICANILOR și a supraviețuit

la peste 600 de tentative
de ASASINARE

Liderul istoric al Cubei, Fidel Castro s-a stins din viață
sâmbătă, la vârsta de 90 de ani. Anunțul a fost făcut public
de către fratele său, actualul președinte al Cubei, Raul
Castro, potrivit presei cubaneze.
"Comandantul Revoluţiei cubaneze a decedat vineri la ora
22.29" (sâmbătă, 5.29, ora României), a anunţat Raul Cas-
tro într-un discurs transmis în direct la televiziunea publică
din Cuba.
Politician revoluțional marxist-leninist, Fidel Castro a fost
liderul Revoluției Cubaneze, a ocupat funcția de premier
al Cubei în perioada 1959-1976 și cea de președinte, între
anii 1976-2008. Deși retras de multă vreme din viața
publică, Fidel Castro a rămas, fără îndoială, o reală sursă
de inspirație pentru Administrația socialistă de la Havana,
condusă acum de Raul Castro.
"Nu m-am născut politician. Dar, încă din tinereţe, am ob-
servat lucruri care mi-au rămas în minte, care m-au ajutat
să înţeleg realităţile din jurul meu", scria Fidel Castro la un
moment dat, notează BBC.
În luna aprilie, într-o rară apariţie publică, Fidel Castro de-
clara: "În curând voi împlini 90 de ani. Nu mi-ar fi trecut
niciodată prin minte această idee. Nu am făcut niciun efort
pentru asta, este ironia sorţii. În curând, voi fi ca toţi
ceilalţi".
Marele Fidel Castro a reușit să supraviețuiască la nu mai
puțin de 600 de tentative de asasinare, susțin autoritățile
cubaneze, o cifră totuși imposibil de confirmat.
Născut la data de 13 august, în orașul cubanez Birán, pe
numele său complet Fidel Alejandro Castro Ruz, liderul is-
toric de la Havana a preluat puterea în Cuba în anul 1959,
rezistând la la conducerea Administrației timp de 49 de ani,
în care a impus un regim socialist considerat autoritarist.
A fost unul dintre personajele cheie ale Războiului Rece,
făcându-se remarcat prin prisma antagonismului foarte
puternic fața de Statele Unite ale Americii, prin colaborarea
cu Federația Rusă, dar și prin influențarea mișcărilor
politice marxiste din America Latină șo din Africa.
Fidel Castro a transformat Cuba dintr-un spațiu al ameri-
canilor avuți, într-un simbol de rezistență față de Washing-
ton și a rezistat în fruntea Administrației de la Havana pe
durata mandatelor a nouă președinți americani. Liderul is-
toric al Cubei a reușit să blocheze complotul CIA ”Goful
Porcilor” în anul 1961, rezistând astfel a numeroase ten-
tative de asasinat.
Un alt moment cheie din cariera sa la conducere, a însem-
nat alianța sa cu Moscova, înțelegere ce a generat Criza
Rachetelor în 1962, o perioadă de tensiune intensă cu
SUA timp de 13 zile, perioada care aproape a dat naștere
unui război nuclear.
Dată fiind starea de sănătate din ce în ce mai deteriorată,
Fidel Castro i-a cedat puterea fratelui său, Raul Castro,
provizoriu în anul 2006, apoi retrăgându-se definitiv în anul
2008.
Președintele actual al Cubei, Raul Castro a introdus o seri
de reforme specifice economiei de piață și a acceptat într-
un final normalizarea relațiilor cu Statele Unite ale Americii,
după zeci de ani de ostilități.

TRAgEDIE în Columbia! 
Un avion cu o echipă de fotbal

la bord s-a prăbuşit
76 de oameni au murit. 

Există doar cinci supravieţuitori
Un avion cu 81 de oameni la bord s-a prabusit in Columbia.
Aeronava transporta echipa de fotbal Chapecoense in lo-
calitatea Rionegro, pentru a juca mansa tur a Copei Su-
damericana cu Atletico Nacional, conform ziare.com
Doar cinci persoane dintre cele aflate la bord au supravi-
etuit accidentului, trei fotbalisti, un membru al echipajului
si un jurnalist, toti fiind transportati la spital.
Cauzele accidentului sunt deocamdata necunoscute, in-
formatiile prezentate in presa internationala fiind cat se
poate de diferite, de la vremea rea si pana la o pana de
combustibil.
Aeronava de productie britanica venea din Bolivia si avea
la bord 72 de pasageri, intre care se regaseau si membri
delegatiei echipei braziliene, si 9 membri ai echipajului.
Cu putin timp inainte de aterizare, pilotii ar fi reclamat prob-
leme tehnice la instalatia electrica, iar in scurt timp avionul
s-a prabusit. Inaintea impactului cu solul, comandantul a
luat decizia de a goli rezervoarele de combustibil, evitand
astfel o explozie la sol.

Interventia echipajelor de cautare-salvare a fost ingreunata
de locatia epavei avionului, salvatorii mergand o jumatate
de ora prin padure pana a ajunge la locul tragediei. Acolo,
acestia au gasit sase persoane ce prezentau semne vitale,
insa una a decedat inainte de a ajunge la spital.
Dintre cei cinci supravietuitori, trei sunt fotbalisti ai echipei
braziliene. Confederatia Sudamericana de Fotbal a luat
decizia amanarii pe termen nelimitat a disputarii finalei
Copei Sudamericana.

 Europa nu-şi poate asigura
securitatea fără Rusia!

Preşedintele Comisiei Europene susţine că Europa nu-şi
poate asigura securitatea fără ajutorul Rusiei. Jean-Claude
Juncker a încurajat un dialog de pe poziţii egale şi a con-
trazis, astfel, o declaraţie mai veche a preşedintelui amer-
ican, Barack Obama. Liderul de la Bruxelles a făcut aceste
afirmaţii într-un interviu pentru Euronews, în care a mai
vorbit şi despre Turcia şi rolul esenţial al acesteia în re-
zolvarea crizei refugiaţilor, conform digi24.ro

„Fără Rusia nu putem vorbi despre o arhitectură de secu-
ritate în Europa. Trebuie spus acest lucru. Eu aş vrea să
discutăm cu Rusia de la egal la egal pentru că Rusia nu
este doar o putere regională aşa cum a spus preşedintele
Obama. Aceea a fost o gravă eroare de apreciere”, a spus
președintele Comisiei Europene.

„Turcia găzduieşte pe teritoriul său peste trei milioane de
migranţi şi refugiaţi. Ceea ce nu se întâmplă în Europa.
Deci cred că, în această privinţă, Europa ar trebui să se
abţină de la a da lecţii Turciei”, a adăugat Jean-Claude
Juncker.

ATENTAT de proporții pus la cale
de Statul Islamic a fost dejucat

Serviciile secrete iraniene au anunţat că au dejucat un atac
sinucigaş care urma să fie comis la Teheran de către gru-
parea jihadistă Statul Islamic (SI), relatează marţi DPA.
'Am identificat gruparea teroristă la timp, i-am lichidat, le-
am confiscat explozibilii pe care îi pregătiseră şi prin ur-
mare am dejucat atacul', a declarat ministrul informaţiilor
iranian Mahmoud Alavi, titrează agerpres.ro.
Alavi a afirmat de asemenea că un membru important al
Statului Islamic, Abu Ayesheh Kurdi, a fost ucis într-o zonă
de la graniţă, a anunţat Isna. Ministrul iranian nu a furnizat
detalii suplimentare privind acest incident.
Serviciile de informaţii iraniene susţin că forţe ale Statului
Islamic plănuiesc în mod constant operaţiuni teroriste în
diferite păţi ale Iranului, toate aceste acţiuni fiind dejucate.
Iranul, ţară cu populaţie majoritar şiită, este unul dintre prin-
cipalii inamici ai organizaţiei teroriste sunnite Statul Islamic.

Parlamentul olandez aprobă
interdicţia parţială a purtării

vălului islamic integral
Camera inferioară a Legislativului din Regatul Ţărilor de
Jos a aprobat marţi interzicerea parţială a purtării vălului
islamic integral (burqa), relatează AFP. 'Legea a fost
votată', a declarat şefa camerei inferioare a parlamentului,
Khadija Arib, conform Agerpres.
Votul intervine după o intensă dezbatere care a avut loc
săptămâna trecută în Parlamentul de la Haga. Proiectul de
lege prevede ca portul vălului islamic integral să fie interzis
în spitale, în şcoli sau în mijloacele de transport în comun.
Camera Deputaţilor nu este for decizional, iar legea trebuie
să treacă de Senat pentru a putea intra în vigoare.

Noua MODĂ PORNO printre
tinere: Cum au ajuns

să se machieze
Retelele de socia li za -
re ajuta cu succes la
propagarea unor ten -
din te din ce in ce mai
bizare printre adoles-
centi. O noua moda,
mai putin ortodoxa, in
materie de machiaj si
infrumu se ta re a luat
avant printre tinere.
Dova da stau zecile
de poze urcate pe In-
stagram, Snapchat

sau Twitter. Fetele s-au pozat cu desene obscene in jurul
ochilor. Mai exact isi picteaza cu eyeliner, creion, tus sau
gel, un penis in jurul ochilor.
Desi multi s-au intrebat „de ce?” si le-au ridiculizat pe tinere,
fetele, entuziasmate de noua tendinta, au imbratisat-o iar
unele chiar au promis sa vina machiate astfel si la munca.
Pozele postate de utilizatoarea „Asia” pe Twitter au strans
51.000 de likeuri si peste 20.000 de redistribuiri, informează
PRO TV.
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De ce nu l-a sunat Donald Trump
pe Iohannis? 

Pe Viktor Orban l-a sunat!

Iata citeva motive bine intemeiate. Nu Trump e de
vina ci Iohannis si Sistemul Mafiot sint de vina, prin
prostie, lipsa de informatii si analize pertinente, santaj
si slugarnicie.
1. Klaus Iohannis s-a pozitionat impotriva romanilor

si impotriva Echipei Trump! Iohannis i-a sictirit pe
cei 3 milioane de romani care doresc modificarea
Constitutiei si nu a tinut cont ca Echipa Trump este
pro valori crestine si impotriva casatoriilor homo-
sexuale.

2. Klaus Iohannis s-a dovedit sluga ambasadorului
Hans Klemm, un trimis al lui Hillary si nu al Americii.

3. Trump a aflat de la staff-ul lui ca Iohannis este un
pres-edinte al Sistemului Mafiot. Trump nu vorbeste
cu slugile. Viktor Orban a fost sunat de catre Trump
fiindca e Lider si fiindca a fost singurul lider euro-
pean care l-a sustinut pe Trump! In concluzie, un-

gurii din America l-au votat pe Trump si noul
Presedinte al SUA stie bine acest lucru. In plus, Vik-
tor Orban este un dusman declarat al reptilianului
Soros, pe care Trump nu il vede cu ochi buni.

4. Toata presa din Romania, cu exceptia NASUL TV,
l-a injurat pe Trump si a ridicat in slavi orice pirt al
madamei Hillary! Ce dovada mai buna ca Sistemul
Mafiot controleaza totul in Romania (mai putin
NASUL TV), inclusiv pe iobagul Iohannis!

5. Romania a avut un „parteneriat strategic” cu Hillary,
nu cu America, iar Trump stie asta! Din pacate abia
anul viitor Romania va intra, cu mare noroc, pe
„short list ! Daca eram o tara normala si nu una con-
fiscata de Sistemul Mafiot, primul lider din Europa
pe care l-ar fi sunat Trump ar fi fost Presedintele
Romaniei! Believe me! Trump are o mare admiratie
pentru haina de militar si un respect profund pentru
toti ostasii care isi risca viata pe fronturile de razboi!

Radu Moraru

Dacă procurorii stau cu şefi de
servicii străine la ţuici fierte

cum să îi mai prindă când fură?
Vicepreședintele PMP, Robert Turcescu, publică o
serie de fotografii interesante cu procurorul-șef al
DNA, Laura Codruța Kovesi. În imagini, Kovesi apare
într-o vacanță la munte alături de Darren White, fostul
șef al USS Service, conform stiripesurse.ro
În ciuda faptului că cei doi par a fi în relații bune, 
Darren White s-a remarcat printr-o serie de atacuri la
adresa DNA și a luptei anti-corupție din România.

White i-a acordat un interviu lui chiar lui Robert
Turcescu în care afirma că are „îndoieli serioase cu
privire la abilitatea” șefei DNA, Laura Codruța
Kovesi, „de a fi neutră, corectă și obiectivă”.

„Pozele acestea sunt zguduitoare. Ce poti sa faci cu
un sef de serviciu strain? Omul ala are niste treburi,
reprezinta un interes, vrea sa ia cat mai mult de la noi
din tara si sa duca cat mai mult, iar tu esti pusa sa
pazesti tara ta, sa nu se fure din tara ta asta. E ingri-
jorator, insa nu ma suprinde… Daca la noi cainii nostri
de paza, procurorii, stau cu sefi de servicii la tuici
fierte cum sa ii mai prinda cand fura?”, a declarat Se-
bastian Ghiţă pentru România TV. Imaginile l-au sur-
prins şi pe fostul preşedinte Traian Băsescu, asta deşi
Robert Turcescu, cel care a făcut publice pozele,
afirmă că acestea au fost făcute în 2010 când
Băsescu era şeful statului.
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Cea mai bogată româncă din lume
a donat saci de bani

pentru victoria lui Trump! 
Ea şi soţul miliardar l-au convins pe proaspătul

preşedinte să candideze când nimeni nu credea în el
Povestea demna de
basmul „Cenusareasa”
a lui Jenny Paulson,
cea mai bogata roman-
ca din lume al carei
destin ar putea fi ori-
cand scenariul unui film.
Dintr-o studenta care
a fugit in SUA, unde s-
a chinuit sa se intretina,
Jenny Paulson a ajuns
sa aiba o avere esti-
mata la sapte miliarde
de dolari.
Jenny era, la inceputul
anilor ’90, o simpla stu-
denta care a decis sa
plece din tara tocmai
in SUA, unde o astepta

fratele ei, George, sportiv de performanta, care la randul lui se refugiase in
New York, fugind de la o competitie europeana. Ajunsa pe „Taramul fagaduintei”,
tanara romanca a incercat orice numai sa faca bani. La un moment dat, a
lucrat chiar si ca reporter la o televiziune romana din New York. L-a cunoscut
pe miliardarul John Paulson in 1995, la un an dupa ce acesta isi deschisese
firma care avea sa fie afacerea vietii lui, Paulson&Co. Avea nevoie de o secre-
tara-asistenta, iar romanca parea sa poata face fata cererilor postului. La acea
vreme, americanul avea 45 de ani, varsta pana la care isi construise o
reputatie de playboy in cercurile exclusiviste newyorkeze, de barbat sarmant
mereu inconjurat de frumuseti. Iar romanca Jenny nu facea nici pe departe
nota discordanta, lucru pe care l-a remarcat si noul ei sef.
Primii ani in serviciul magnatului nu au fost usori pentru Jenny, acesta varsan-
du-si nervii in repetate randuri pe asistenta sa, atunci cand o afacere nu-i
iesea cum voia. Deloc imuna la presiunea de la locul de munca, romanca le-a
marturisit prietenilor ei ca ar vrea sa demisioneze, dar nu putea sa o faca,
pentru ca avea nevoie de bani. Trei ani mai tarziu, relatia ei cu seful avea sa
se schimbe pentru totdeauna. In 1998, observand ca mai toti prietenii lui erau
insurati, John Paulson a decis sa-si puna pofta de petreceri in cui si sa se
aseze si el la casa lui. Si-a facut o lista cu trasaturile pe care trebuia sa le aiba
femeia ideala, lista in capul careia statea urmatoarea cerinta: „Sa fie voioasa”.
Acela a fost momentul in care Paulson a avut o revelatie: romanca Jenny era
exact ceea ce-si dorea.
„Jenny nu obisnuia sa bea, sa fumeze, sa piarda noptile prin oras”, a explicat
el, peste ani. Dupa ce a admirat-o in tacere, cuceritorul Paulson si-a luat inima
in dinti si a invitat-o pe Jenny in oras. Femeia l-a refuzat, pe motiv ca nu ar fi
fost profesionist sa iasa cu seful ei. Paulson nu s-a dat batut si, saptamana de
saptamana, timp de mai bine de un an, a invitat-o pe romanca in oras.
Disperata, Jenny i-a cerut sa o dea afara, pentru ca numai asa va accepta sa
iasa cu el. El a schimbat abordarea si a incercat sa-i castige inima oferindu-i
excursii in locuri la care ea nici nu indraznea sa viseze, excursii pe care ea le-
a refuzat. In cele din urma, romanca a acceptat sa ia pranzul cu el. Asa a
inceput o serie de mai bine de 200 de intalniri in secret. Sase luni mai tarziu,
cu inima topita dupa Jenny, John Paulson a cerut-o de nevasta, iar femeia nu
a mai avut puterea sa-i spuna „nu”. 

Romanca are parte de atunci de o viata de poveste: s-a casatorit, in 2000, cu
barbatul iubit, cu care are doi copii si cu care imparte o avere colosala,
estimata la mai bine de 14 miliarde de dolari.

Legăturile incredibile dintre familia Paulson şi actualul preşedinte al SUA,
Donald Trump
Deşi preferă să fie mai discretă decât soţul ei, Jenny este cel puţin la fel de
abilă atunci când vine vorba de business, iar aceasta, alături de miliardar, s-a
apropiat de afaceristul care a cucerit Casa Albă încă din perioada în care
ideea unei candidaturi părea doar ceva îndepărtat. Cea mai bogată româncă
din lume a început să-i câştige încrederea afaceristului şi, alături de Paulson,
l-a convins că dorinţa acestuia de a deveni preşedintele celei mai puternice
ţări din lume, merită să fie pusă în aplicare.

Mai mult decât atât, Jenny Paulson a pus în joc sume enorme pentru campania
lui Trump, ajungând inclusiv în presa americană cu unul dintre evenimentele
organizate pentru strângerea de fonduri, având drept invitaţi doar oameni
foarte importanţi, care şi-au permis să achite suma minimă cerută pentru
participare, nu mai puţin de 250.000 de dolari! Atunci, cea mai bogată româncă
din lume a achitat, la fel ca soţul ei, suma impresionantă, nefiind de altfel
prima dată când a „aruncat” cu bani pentru ca Trump să fie ales în fruntea
statului! Totuşi, nici răsplata nu a întârziat să apară, fiindcă cei doi fac acum
parte din oamenii cei mai apropiaţi şi mai de încredere din jurul lui Donald
Trump, acesta având grijă să le ceară constant sfatul în privinţa deciziilor
politice

DIASPORA
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PROFIL ROMÂNO-AMERICAN

Societatea ”Dorul” 
sărbătorind 113 ani de la înființare

Adevenit deja o tradiție ca, în fiecare an, Societatea Română Creștină ”Dorul” din
New York să organizeze un mult așteptat banchet aniversar pentru membrii și

simpatizanții societății. 
În 11 noiembrie a.c., banchetul, organizat în colaborare cu ”Institutul Român de

Teologie și Spiritualitate Ortodoxă  Capela Sf. Apostoli petru și pavel” din New York,  a
avut loc la restaurantul ”Boon” din Sunnyside.

Inginerul  Cristian pascu, în calitate de președinte, a scos în evidență câteva dintre
realizările Societății ”Dorul”, societatea cea mai veche a românilor din Statele Unite ale
Americii și care, în acest an, a împlinit 113 ani. Înființată în anul 1903 de câțiva români
inimoși și cu dragoste pentru țara în care s-au născut,  societatea s-a dezvoltat și a
ajuns la peste 100 de membri. Numeroase și importante sunt activitățile organizate pe
parcursul a peste un secol de existență. Toate acțiunile au avut și au drept scop
ajutorarea compatrioților care au nevoie de ajutor ca manifestare a patriotismului, a
dragostei pentru tradițiile laice și religioase ale neamului românesc. 

Atracția majoră a serii a constat în prezentarea mai multor pălării cu tușeu clasic și
modern, obiecte de vestimentație capilară realizate cu deosebit talent de către doamna
Elena Mitru. Autoarea și-a exprimat bucuria de a prezenta aceste obiecte de folosință
feminină și a mulțumit româncelor care, prin defilare,  au participat la ”Dansul pălăriilor”. 

Creatoarea a spus: ”Suntem bucuroși ca în această seară să ne aflăm împreună
pentru a sărbători împlinirea a 113 ani de la înființarea  Societății  ”Dorul” pe meleaguri
americane. Mulțumesc pentru aceasta domnului profesor doctor Theodor Damian din a
cărui inițiativă am putut prezenta în fața dumneavoastră  "Dansul pălăriilor", care v-a
acompaniat în dansul de pe ring.
Știm cu toții că pălăriile au apărut din necesitatea individului de a-și acoperi și proteja
capul de intemperiile naturii. Odată cu evoluția omului pe pământ, au evoluat și cele
necesare vieții. Așadar, vestimentația ca strictă necesitate s-a transformat și ea în timp,
pentru înfrumusețarea corpului uman.
pălăriile, poșetele, mănușile au devenit accesorii indisponibile, completând totodată
garderoba atât la femei, cât și la bărbați. Designul vestimentar a suportat, poate, cele
mai rapide transformări, care au mers în pas cu evenimentele și schimbările sociale ale
perioadelor prin care a trecut omul.  S-a observat, începând cu anii de după 1914, cum
s-a dorit "descătușarea" corpului uman, dându-i lejeritate în mișcări, scoțând astfel în
relief tot mai mult trăsăturile și caracterul personal. S-a schimbat totodată mentalitatea
femeii în urma obținerii statutului de egalitate cu bărbatul.  prin independența obținută,
din simplă gospodină, s-a putut implica în viața socială, desfășurând activități în toate
domeniile. Aceasta s-a reflectat și în aspectul exterior prin schimbarea liniei modei, a
pălăriilor, simțul practic și comod acaparând tot mai mult teren. 
prima persoană care a revoluționat astfel moda, inclusiv cea a pălăriilor, a fost COCO
CHANEL, la paris, reducând dimensiunile și înzorzonările acestora. Cu timpul, pălăriile
au devenit obiecte folosite din ce în ce mai rar, dar asta nu înseamnă nici pe departe că
s-a renunțat la ideea de pălărie. Nu. Între timp, și-a făcut apariția Șapca, suferind și ea
diferite transformări prin designul adoptat, aflându-se astfel ca cel mai uzual obiect de
îmbrăcăminte, oferind comoditate, utilitate, chiar și o notă de eleganță. 

Șapca a devenit foarte practică, asemenea "modei pantalonilor" pe care femeile au
adoptat-o mai întâi cu reticență, mai apoi cu convingere, acum devenind indispensabilă,
încât acestea (femeile), au început a privi cu nostalgie garderoba cu rochițe trecute la
"index". pălărierii și modistele sunt și vor rămâne atâta timp cât va exista societatea
umană pe pământ. Iar eu sunt deosebit de bucuroasă că am putut participa, cu câteva
creații,  la banchetul Societății ”Dorul” din această seară”. 

profesoara universitară Elena M. Cîmpan din Bistrița – care cu puțin timp în urmă
participase ca invitată de onoare în cadrul Cenaclului ”Mihai Eminescu” -  are vorbe
frumoase despre Elena Mitru și despre indiscutabilul său talent. prezentăm întregul
comentariu aflat pe afișul expoziției:  ”Dacă pentru confecționarea unei poezii este
nevoie de cuvinte, pentru alcătuirea unei pălării sunt necesare materiale dintre cele mai
diverse, care sunt cuprinse într-un alfabet, dar pot fi accesate oricând spre încântarea
privirii. Elena Mitru, creatoare de poezie și de pălării, de data aceasta, după alte două
expuneri de artă vestimentară originală aici în New York, unde pornește barometrul în
moda contemporană, surprinde prin inspirație, imaginație, simț artistic, atât de necesare
în abordarea oricărei arte. pălăria, mai mult decât orice piesă vestimentară, ține de
noblețe, de cochetărie, ea fiind purtată de bărbați și de femei în egală măsură sau pre-
ponderent, în situații de gală, de fete și băieți ce testează bunul gust, fronda, extravaganța
chiar. O pălărie șade bine pe orice creștet. Mai ales când aceasta este realizată cu drag,
cu suflet, cu dramul de talent, cu adaptare la moment, la vârstă, la tendințe. Despre
pălării se pot face studii ample, ca despre un obiect care nu e doar un accesoriu. Și
totuși, pălăria acoperă și descoperă în același timp. pălăria trebuie să fie potrivită
fiecărui chip, fiecărei vârste, fiecărui admirator. purtatul unei pălării vorbește despre
sine, despre felul de a fi. Despre noi. pălăria este realitate. Și ficțiune în același timp. Ea
spune o poveste. pălăriile Elenei Mitru sunt forme de exprimare artistică. Ele cuprind
culori, nuanțe, forme și detalii. Astfel, diversitatea prezentată este bogată în sensuri și
semnificații, de la pălărie la fetru, cu bordură, de la clasic la modern, pălării mici, mari,
roșii cu mărgele, albastru regal cu voal și pene, alb și negru cu ață și ciucuri, maro cu
panglici și buline, cu puf, cu blăniță, cu pălărioare înserate pe margini. pălării în pălării
despre pălării. Un adevărat răsfăț. Creația de pălării este ca un joc secund. pentru
Elena Mitru nicio pălărie nu-i prea mare, nu-i prea mică, după cum nicio recunoaștere
nu-i lipsită de interes. De aici până la efectul artistic nu-i decât un pas. Ori o (altă)
pălărie”.
profesoara Nicole Smith a prezentat câteva dintre caracteristicile originale ale pălăriilor
doamnei Elena Mitru și a subliniat talentul în diferite domenii al creatoarei. După defi la -
rea modelelor care purtaseră cu zâmbete de vedete pălăriile, Cristian pascu a continuat
să destindă atmosfera prin citirea unor anecdote cu adresă doar (ne)sugerată... 

Românii și invitații lor au petrecut clipe minunate: meniul a fost variat și gustos, în
spiritul tradiției românești, iar muzica de dans și de petrecere a fost de calitate, în mare
măsură datorită concursului  soliștilor din Moldova și vocii inconfundabile a binecunoscutului
solist Berty.

Videoredactorul Alex Marmara a imortalizat aspecte semnificative din această
seară specific românească. 

”Dansul pălăriilor” s-a reluat duminică, în 13 noiembrie, în sala socială a Bisericii
Ortodoxe Române ”Sfinții Apostoli petru și pavel” din Astoria.

Activitățile de anvergură, cum au fost banchetul  și parada pălăriilor sunt o modalitate
remarcabilă de unire, de socializare, de petrecere a românilor din New York. Calde
felicitări organizatorilor și participanților!

prof. Mariana Terra
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DONALD TRUMP:  PE ÎNŢELESUL TUTUROR

Donald Trump: 
„Nu vom mai preda

această țară și
poporul ei cântecului

fals, insidios și
manipulator 

al globalismului”
Donald Trump este noul Presedinte al SUA. Putini

ar fi crezut ca se va intampla asta, dat fiind
faptul ca era atacat de aproape toata mass-media
din SUA si din lume, si mai ales de ONG-urile lui
George Soros, care nu suporta oameni ce se opun
globalizarii (Noii Ordini Mondiale).
Iluminatii (George Soros, Rothschild, Rockefeller
etc.) au pierdut alegerile. Nationalistii din Europa il
felicita pe Donald Trump. Donald Trump a atras
mania proletara a mass-media globaliste, dupa ce a
criticat haosul si finantarea teroristilor din Orientul
Mijlociu, si mai ales dupa ce a declarat ca doreste
sa aiba relatii normale cu Rusia condusa de Vladimir
Putin.
Putem spune ca, acum, sunt doi colosi impotriva Ilu-
minatilor: Donald Trump (SUA) si Vladimir Putin
(Rusia). In mod amuzant, slugile americanilor din
Romania, care fac parte din mass-media, politica si
„societatea civila” sunt pur si simplu bulversati de
aceasta victorie.
Este timpul ca oamenii pozitivi sa ajunga in functiile
mari de conducere si numai asa pot fi oprite razboaiele,
finantarea terorismului mondial si toate mizeriile ce
distrus viata pe Pamant. Putem spune ca Iluminatii
nu vor putea instaura niciodata Noua Ordine Mondiala
pe Pamant.
Donald Trump: „Nu vom mai preda această țară și
poporul ei cântecului fals, insidios și manipulator
al Globalismului”
„Statul-națiune rămâne adevăratul funda-
ment al fericirii. Nici o țară nu a prosperat
vreodată dacă nu a reușit să pună pe
primul plan interesele benefice proprii.”
Donald Trump se pronunță în mod repetat
pentru statul naţiune şi împotriva „cân-
tecului fals al globalism-ului”. Alegerea lui
în funcția de președinte al Statelor Unite
ar mai tăia din avântul progresismului
internaţionalist mondial care nu este
altceva decât un  neo-bolşevism.
Pentru unii internaţionalişti de la noi –
ca HotNews, Digi24, Adevărul, Revista
22, Pippidi, ONG-urile lui Soros, Klaus
Iohanis, Dacian Ciolş – astfel de
declarații trec mai nou în mod fals ca
„extremiste”, „naționaliste” și „xenofobe”. 
Asta deși în Constituție scrie negru
pe alb că „România este stat naţional,
suveran şi independent, unitar şi indi-
vizibil”. După ei o fi și Constituția
extremistă, naționalistă și xenofobă, nu?
Donald Trump a fost prea multă vreme
privit din prisma presei progresiste cu agendă
globalistă, o presă internaționalistă și anti-
națională, o presă plătită să-i linșeze pe adversarii
politici, nu să poarte discuții pe idei. Sunt puține
voci care au susținut deschis, de la bun început,
politicile anti-globaliste ale lui Donald Trump, alegând

să susțină ideile, nu persoana. Dar dacă Trump,
odată ales, își va ține promisiunile, rămâne de văzut.
Cert este însă că Hillary Clinton este vârful de lance
al rețelei progresiste mondiale, rețea în care ONG-
urile și politicile lui Soros joacă un rol principal.
Pe măsură ce „tiranul” începe să se apropie de
„Casa Albă”, ca și în cazul lui Napoleon, presa plătită
de alții a început să schimbe tonul și să devină mult
mai mieroasă la adresa lui Donald Trump. Ca „să
cadă în picioare” indiferent ce s-ar petrece, nu?
Astfel de schimbări de ton au fost adoptate și de
posturile TV și ziarele progresiste din România care
la început îl zugrăveau în cele mai sumbre culori.
Favoritul alegerilor primare republicane pentru
președinția Statelor Unite, Donald Trump a rostit în
luna aprilie un discurs major asupra politicii externe,
promițând să pună întotdeauna America pe primul
plan.
Agenția Reuters a prezentat principalele teme abordate
de Donald Trump în acest discurs:
„Nu vom mai preda această țară și poporul ei
cântecului fals, insidios și manipulator al Globalism-
ului.”
„Sunt sceptic cu privire la organizațiile internaționale
ce țin America legată și care ne trag în jos.”
„Sub administrația mea, nu vom băga America în
nici o organizație și în nici un tratat care ar reduce
abilitatea noastră de a decide noi înșine asupra pro-
priilor noastre interese.”
„Statul-națiune rămâne adevăratul fundament al
fericirii și al armoniei.” 
„Sub administrația Trump nici un cetățean american
nu va mai simți vreodată că nevoile sale vin pe locul
doi în comparație cu cetățenii altor țări.”
Despre minciuna încălzirii globale
„Și ce facem cu toate astea? Președintele Obama a
propus în 2007 o reducere a bugetului militar, în
cifre reale, cu aproape 25%. Armata noastră este
secătuită și noi le cerem generalilor și militarilor
noștri să se îngrijoreze cu privire la încălzirea globală.”
Despre desfăşurarea de forţe militare americane

„Nu voi ezita să trimit forțe militare atunci când
nu va mai fi nici o altă variantă.”
„Dar dacă America va lupta, atunci ea va
lupta doar ca să câștige.”
„Nu voi trimite niciodată trupele
noastre în bătălie decât atunci
și numai atunci când e ab-
solut necesar.”

Despre tratatul de liber
schimb NAFTA
Trump a spus despre
tratatul de liber schimb

din America de Nord
încheiat de SUA,
Mexic și Canada:
„NAFTA a fost un deza-
stru total pentru Statele
Unite. 

El a golit statele noastre de întreprinderi și de locuri
de muncă”.

America pe primul plan
„Nici o țară nu a prosperat vreodată dacă nu a reușit
să pună pe primul plan interesele benefice proprii.
Atât prietenii noștri cât și dușmanii noștri și-au pus
țările lor pe primul plan, iar noi… trebuie să începem
să facem același lucru. Nu vom mai preda această
țară sau pe oamenii ei în fața cântecului fals, insidios
și manipulator al globalism-ului. Statul-națiune rămâne
adevărata temelie pentru fericire și armonie. Sunt
sceptic față de uniunile internaționale care ne leagă
și aduc America în jos”, a declarat Trump.

Cheltuielile de apărare
„Rușii și chinezii și-au extins rapid capacitatea
militară, dar uitați-vă la ceea ce s-a întâmplat cu noi.
Arsenalul nostru de arme nucleare a fost lăsat să se
atrofieze și este nevoie disperată de modernizare și
reînnoire… Forțele noastre armate active s-au redus
de la 2 milioane în 1991 la aproximativ 1,3 milioane
astăzi. Marina s-a micșorat de la peste 500 de nave
la 272 de nave în aceeași perioadă de timp. Forța
aeriană este cu aproximativ o treime mai mică decât
în 1991. Piloții încă zboară pe B-52 în misiuni de
luptă astăzi – aceste avioane sunt mai în vârstă
decât aproape toată lumea din această încăpere.”

Coreea de Nord şi China
„Președintele Obama privește neputincios cum
Coreea de Nord își mărește agresivitatea și își
extinde în continuare politicile ei nucleare. Președintele
nostru i-a permis Chinei să-și continue asaltul
economic asupra locurilor de muncă americane și a
bogăției, refuzând să consolideze acorduri comerciale
și să aplice un mijloc de constrângere asupra Chinei
pentru a ține în frâu Coreea de Nord. Avem această
putere. Avem dominaţia asupra puterii economice a
Chinei, iar oamenii nu înțeleg acest lucru. Și cu
această putere economică îi putem ține în frâu și îi
putem face să facă ceea ce au de făcut cu Coreea
de Nord, care este în totalitate în afara oricărui
control.”

Relaţiile cu Rusia
„Rusia, de exemplu, a văzut şi ea groaza

terorismului islamic. Cred că o relaxare
a tensiunilor și îmbunătățirea relațiilor
cu Rusia dintr-o poziție de forță nu
mai este posibilă. Bunul simț spune
că acest ciclu, acest ciclu oribil de
ostilitate, trebuie să se termine. Și în
mod ideal, se va încheia curând.”

Relaţiile cu China
„Avem un deficit comercial masiv
cu China, un deficit pentru care tre-

buie să găsim o cale rapidă pentru
a-l echilibra. O Americă puternică și

inteligentă este o Americă ce va găsi
un prieten mai bun în China, mai bun

decât avem chiar acum. Uitați-vă la
ceea ce face China în Marea Chinei

de Sud. Nu ar trebui să
facă acest lucru. 
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Nici un respect pentru această țară sau acest
președinte. Putem beneficia împreună sau putem
merge pe căi separate. Dacă va fi nevoie, asta se
va întâmpla.”
Statul islamic
„Și apoi există și ISIS. Am un mesaj simplu pentru
ei. Zilele lor sunt numărate. Nu le voi spune unde și
nu voi spune cum… ISIS va dispărea dacă sunt ales
președinte. Și va dispărea rapid.”
Acordul cu Iran-ul
„El (Obama) a negociat un acord dezastruos cu
Iran-ul și apoi am urmărit cum îi ignoră termenii,
chiar înainte ca cerneala să se fi uscat. Iran-ul nu
poate fi lăsat să aibă armă nucleară.”
Israel-ul
„El (Obama) a sprijinit alungarea unui regim cu care
eram prieteni în Egipt, care avea un tratat de pace
de lungă durată cu Israel-ul, și apoi a ajutat să vină
Frăția Musulmană la putere în locul său… Israel-ul,
marele nostru prieten și singura democrație adevărată
din Orientul Mijlociu, a fost umilit și criticat de o
administrație care este lipsită de claritate morală…
Președintele Obama nu a fost un prieten pentru
Israel. El a tratat Iran-ul cu mare atenție și grijă și l-a
făcut o mare putere.”

Aliaţii SUA şi NATO
„După ce eu voi fi ales președinte, voi convoca, de
asemenea, un summit cu aliații noștri din NATO și
un summit separat cu aliații noștri asiatici. La aceste
summit-uri, nu vom discuta numai o reechilibrare a
angajamentelor financiare, ci o nouă abordare a
modului în care putem să adoptăm noi strategii în
fața provocărilor comune… De exemplu, vom discuta
despre modul în care putem actualiza misiunea
învechită a NATO, structură rezultată în urma crizei
Războiului Rece, în confruntarea cu problemele
noastre comune, inclusiv migrația și terorismul
islamic.”
Vă oferim, în continuare, transcrierea integrală a
discursului referitor la relaţiile politice externe, susţinut
de Donald Trump la data de 27 aprilie 2016.
„Vă mulţumesc pentru oportunitatea pe care mi-aţi
dat-o de a vă vorbi şi mulţumesc Centrului pentru In-
teres Naţional (Center for National Interest) pentru
onoarea pe care mi-a acordat-o prin prezenta invitaţie.
Este într-adevăr o mare onoare pentru mine să fiu
aici. Aş dori să vă vorbesc astăzi despre dezvoltarea
unei noi direcţii a politicii externe pentru ţara noastră,
una care să înlocuiască acţiunile făcute la întâmplare
cu cele care au un scop precis, să înlocuiască
ideologia cu strategia şi haosul cu pacea.
A venit vremea să îndepărtăm rugina care s-a
aşternut asupra politicii externe americane. A venit
vremea să ascultăm noi păreri şi puncte de vedere
în acest proces. Este foarte necesar să facem
aceasta. Direcţia pe care o voi sublinia astăzi ne va
readuce către un principiu care rămâne mereu valabil
în timp. Politica mea externă va pune mereu interesele
poporului american şi siguranţa naţională mai presus
decât orice altceva. Acestea trebuie să treacă pe
primul loc. Aceasta va fi baza fiecărei decizii pe care
o voi lua. America pe primul loc va fi principala temă
a administraţiei mele care va guverna asupra tuturor
celorlalte. Înainte să ne focalizăm asupra căii viitorului
este necesar să aruncăm o scurtă privire înapoi.
Avem foarte multe succese pentru care putem fi
mândri.
În anul 1940 am salvat lumea. Cele mai bune
generaţii ale noastre i-au învins pe nazişti şi pe
imperialiştii japonezi. Apoi am salvat din nou lumea.
De această dată a fost împotriva totalitarismului şi
comunismului. Războiul Rece a durat zeci de ani
dar ghiciţi ce… noi în cele din urmă am învins iar
victoria noastră a fost foarte importantă. Democraţi
şi republicani, unindu-şi forţele, l-au făcut pe dl. Gor-

baciov să îl asculte pe marele nostru preşedinte
Ronald Reagan atunci când a spus că zidul (Zidul
Berlinului, n.n.) trebuie distrus.
Istoria nu va uita ceea ce el a realizat. Un om foarte
deosebit şi în funcţia de preşedinte. Din păcate,
după Războiul Rece politica noastră externă a deviat
în sens negativ. Am ratat să ne dezvoltăm o viziune
diferită pentru timpurile noi care începeau. De fapt,
odată cu trecerea timpului, politica noastră externă
a început să aibă din ce în ce mai puţină logică.
Logica a fost înlocuită cu repezeală şi aroganţă,
care au dus de la un dezastru politic la altul şi
eșecurile s-au tot înmulţit. Am trecut de la greşeli în
Irak, Egipt, Libia până la limita trasă de preşedintele
Obama în nisipul Siriei. Toate aceste acţiuni au
aruncat regiunea în haos şi astfel a oferit grupării
ISIS spaţiul necesar să se dezvolte şi să prospere.
Totul a început cu ideea periculoasă că putem face
democraţii vestice în ţări care nu aveau nici un fel
de experienţă şi nici măcar interesul de a deveni
democraţii vestice.
Am distrus instituţiile pe care le aveau şi apoi am
rămas uimiţi de ceea ce am dezlănţuit. Război civil,
fanatism religios, mii de americani ucişi şi multe,
multe, multe vieţi pierdute. Pierdute într-un mod
cumplit. De asemenea, ca rezultat au fost risipite în
van multe trilioane de dolari. Astfel a fost creat vidul
pe care urma să îl umple ISIS. Şi Iran-ul a profitat
rapid de acel vid şi s-a îmbogăţit prin intermediul
său într-un mod nedrept. Toţi aceştia, din nefericire
pentru noi, au profitat din plin. Politica noastră externă
este un dezastru total. Nu există viziune, nu există
scop, nu există direcţie, nu există strategie. Astăzi
aş vrea să atrag atenţia asupra a cinci mari slăbiciuni
care caracterizează politica noastră externă.
În primul rând, resursele noastre sunt risipite.
Preşedintele Obama a slăbit armata americană prin
subminarea economiei. El ne-a făcut neputincioşi
prin intermediul cheltuielilor nesăbuite, risipei, datoriilor
uriaşe, încetinirii creşterilor economice, deficitului
uriaş comercial şi a graniţelor deschise. Deficitul
nostru manufacturier (de întreprinderi) în comparaţie
cu restul lumii se apropie acum de 1 trilion de dolari
pe an.
Construim alte ţări în timp ce o slăbim pe a noastră.
Stoparea furtului slujbelor americane ne va oferi
resursele de care avem nevoie pentru refacerea
necesară a armatei şi recâştigarea independenţei şi
forţei noastre financiare. Sunt singura persoană care
candidează la preşedinţie şi care înţelege ceea ce
se petrece şi că situaţia este gravă. Sunt singurul,
credeţi-mă, îi cunosc pe toţi şi ştiu că sunt singurul
care poate redresa situaţia.
În al doilea rând, aliaţii noştri nu contribuie alături de
noi în mod echitabil şi am vorbit mult despre asta de
curând. Aliaţii noştri trebuie să își achite contribuțiile
financiare, politice şi umane şi să nu lase imensa
povară a siguranţei doar pe umerii noştri. Dar mulţi
dintre ei pur şi simplu nu fac asta. Ei consideră că
Statele Unite sunt slabe şi permisive şi nu simt nici o
obligaţie de a-şi onora acordurile. În cadrul NATO,
de exemplu, doar patru din 28 de state membre, în
afară de America, îşi plătesc cele minimum două
procente din PIB (Produs Intern Brut) necesare
pentru apărare. Am cheltuit trilioane de dolari de-a
lungul timpului pe avioane, rachete, nave maritime,
echipamente, întărindu-ne armata pentru a putea
apăra cu toate forţele Europa şi Asia. Ţările pe care
le apărăm trebuie să plătească preţul acestei protecţii
şi dacă nu fac aceasta SUA trebuie să fie pregătită
să le lase pe aceste ţări să se apere singure. Nu
avem o altă soluţie.
Întreaga lume ar fi un loc mai sigur dacă aliaţii noştri
şi-ar îndeplini rolul de a contribui la apărarea noastră
comună. Administraţia Trump va conduce o lume
liberă care este în mod înţelept armată şi susţinută

financiar, finanțată armonios.

În al treilea rând, prietenii noştri încep să creadă că
ei pot depinde de noi. Am avut un preşedinte care
le-a întors spatele prietenilor noştri şi s-a aplecat în
faţa duşmanilor noştri, ceva care nu s-a mai petrecut
până acum în istoria Americii. A negociat o înţelegere
dezastruoasă cu Iran-ul iar apoi am putut constata
cum aceştia au ignorat termenii acordului chiar
înainte ca cerneala să se usuce. Iran-ului nu îi poate
fi permis să deţină o armă atomică, aşa ceva nu se
poate petrece. Reţineţi, nu i se poate permite aşa
ceva. Iar în timpul administraţiei Trump aşa ceva nu
se va putea petrece niciodată.
Şi toate acestea fără să mai menţionăm umilirea
SUA de Iran cu ocazia capturării celor zece marinari
americani – îmi amintesc foarte clar acea zi. În
timpul negocierilor trebuie să poţi să te ridici şi să
pleci. Acordul cu Iran-ul, la fel ca multe dintre cele
mai proaste acorduri ale SUA, a fost rezultatul
neputinţei de a părăsi masa tratativelor. Atunci când
cealaltă tabără ştie că nu vei pleca, devine absolut
imposibil să câştigi – efectiv nu ai cum să obţii o
victorie. Pe de altă parte, prietenii tăi trebuie să ştie
că-i vei rămâne loial acordului încheiat cu ei. Dacă
ai semnat o înţelegere trebuie să o respecţi şi atunci
lumea va fi un loc mai bun. Preşedintele Obama a
fost dezamăgit de programul de apărare cu rachete
şi apoi a abandonat planurile pe care SUA le avea
împreună cu Polonia şi Cehia în ceea ce priveşte
tipul acesta de securitate. A sprijinit expulzarea unui
regim prietenos în Egipt, care avea un tratat de
pace de durată cu Israel-ul, şi apoi a contribuit la
aducerea Frăţiei Musulmane în locul său.
Israel-ul, prietenul nostru bun şi singura democraţie
adevărată din Orientul Mijlociu, a fost ignorat şi
criticat de o administraţie căreia îi lipseşte claritatea
morală. Cu doar câteva zile în urmă vicepreşedintele
Biden a criticat Israel-ul, o forţă a justiţiei şi a păcii,
pentru că a acţionat cu intoleranță într-o zonă de
pace din regiune.
Preşedintele Obama nu a fost un prieten al Israel-
ului. El a tratat Iran-ul cu atenţie, grijă şi iubire şi a
făcut din el o mare putere. Astfel, Iran-ul a devenit
într-adevăr o mare putere într-o perioadă relativ
scurtă de timp datorită sprijinului american. Totul a
fost făcut pe seama statului Israel, aliaţilor noştri din
regiune şi a Statelor Unite. Ne-am luat la ceartă cu
cei mai vechi prieteni ai noştri iar acum ei au început
să caute ajutor în altă parte. Ţineţi minte aceasta,
este un pas negativ.
În al patrulea rând, rivalii noştri nu ne mai respectă.
De fapt, şi ei sunt la fel de confuzi ca şi aliaţii noştri,
dar problema cea mare este că nu ne mai iau deloc
în serios. Adevărul este că nu mai au nici un respect
pentru noi. Atunci când preşedintele Obama a aterizat
în Cuba cu Air Force One, acolo nu îl aştepta nimeni,
nici un lider care să-l întâmpine. Probabil un incident
fără precedent în lunga şi prestigioasa istorie a Air
Force One. Apoi, în mod şocant, acelaşi lucru s-a
petrecut în Arabia Saudită. Asta se numeşte lipsă de
respect. Lipsa totală a respectului.

continuare în pagina 24
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SĂNĂTATE

SUNTEM CEEA CE MÂNCĂM
O intuiţie uimitoare a generaţiilor trecute este acum confirmată
de ştiinţele nutriţioniste. Acestea au arătat că ceea ce s-a numit
cândva doctrina semnăturilor era în mod uimitor foarte corect.
Acum, ştiinţa afirmă că mâncarea integrală are un tipar care se
aseamănă cu un organ din corpul nostru sau cu o funcţie
fiziologică şi că acest tipar acţionează ca un semnal, în funcţie
de beneficiul pe care ni-l oferă mâncarea. Iată o scurtă listă de
exemple de semnături ale hranei integrale: 
O felie de morcov se aseamănă cu ochiul uman. Pupila,

irisul şi liniile radiale arată exact ca ochiul uman şi ştiinţa
demonstrează că morcovii măresc considerabil fluxul sanguin
către ochi.

O roşie are 4 compartimente şi este roşie. Inima este roşie şi
are 4 camere. Toate studiile arata că roşiile sunt într-adevăr
hrană pură pentru inimă şi sânge.

Strugurii atârnă într-un ciorchine de forma unei inimi.
Fiecare bob arată ca o celulă a sângelui şi oamenii de știință
spun că strugurii sunt o hrană revitalizantă substanţială
pentru inimă şi sânge.

O nucă arată ca un mic creier, cu o emisferă dreaptă şi una
stângă: creierul mare deasupra şi cerebelul în partea de jos.
Chiar şi încreţiturile unui miez de nucă arată ca neocortexul.
Şi acum ştim că nucile ne ajută să activăm în jur de 30 de
transmiţători neuronali, importanţi în buna funcţionare a
creierului.

Boabele de fasole ajută la menţinerea funcţiei rinichilor şi,
da, arată exact ca rinichii umani.
Ţelina, păstârnacul, rubarba şi alte legume arată exact ca

oasele. Aceste alimente ţintesc în mod special duritatea
oaselor. Oasele sunt 23% sodiu, iar aceste alimente au 23%
sodiu. Dacă nu aducem destul sodiu prin alimentaţie, organismul
şi-l extrage din oase, făcându-le friabile. Aceste alimente
completează nevoile scheletului nostru.

Vinetele, fructele de avocado şi perele ţintesc buna funcţionare
a uterului şi cervixului femeii şi arată exact ca aceste
organe. Studiile arată că, dacă o femeie mănâncă un avocado
pe săptămână, acesta îi echilibrează hormonii, o scapă de
kilogramele în plus acumulate în urma naşterii şi previne
cancerul cervical. Şi, ce coincidenţă! Îi ia exact nouă luni
fructului să se dezvolte de la nivelul de floare până la cel de
fruct copt. Există peste 14.000 de substanțe nutritive în
fiecare dintre aceste plante.

Smochinele sunt pline de seminţe şi atârnă două câte două
pe ram. Ele cresc motilitatea spermei şi numărul de sperma-
tozoizi, astfel încât tratează sterilitatea masculină.

Cartofii dulci arată precum pancreasul şi chiar echilibrează
indexul glicemic la diabetici.

Măslinele participă la sănătatea şi buna funcţionare a
ovarelor.
Grepfrutul, portocalele şi alte citrice arată exact ca

glandele mamare ale femeii şi con-
tribuie la sănătatea sânilor şi la
mişcarea limfei înspre şi din-
spre sâni.

Ceapa arată ca celulele or-
ganismului uman.
Cercetările arată că ceapa
ajută la curăţarea
deşeurilor din celule. Ea
provoacă lacrimi, care spală
straturile epiteliale ale ochilor.

CELE MAI SĂNĂTOASE
ALIMENTE CARE NE

PROTEJEAZĂ ORgANELE
Care sunt criteriile după care putem alcătui o listă
a celor mai sănătoase alimente din lume? Acestea
pot fi variate, dar, cu siguranță, ele trebuie să
aibă un numitor comun: să fie alimentele cele
mai bogate în nutrienți esențiali, pentru a beneficia
de o sănătate optimă. Specialiștii în nutriție
determină valoarea unui aliment comparând
numărul de nutrienți cu numărul de calorii al
acestuia. Astfel, un aliment este cu atât mai
valoros pentru sănătatea noastră, cu cât numărul
de nutrienți este mai mare în raport cu numărul
de calorii conținut de acesta. Prin urmare,
introducând zilnic în dieta noastră unele
dintre cele mai sănătoase alimente, recunos-
cute de nutriționiști ca atare, vom obține toți
nutrienții necesari pentru a ne proteja organele
interne și avea o sănătate excelentă: vitamine,
minerale, fitonutrienți, acizi grași esențiali
etc., și toate acestea la numărul cel mai
mic de calorii. Și, slavă Domnului,
avem de unde alege, indiferent în ce
parte a lumii am trăi.

Piele/păr 
- Pepenele – are foarte puţine calorii şi este un fruct excelent

pentru menţinerea fermităţii pielii. 
- Grâul – are calciu, acizi graşi, dioxid de siliciu, adică sănătate

pentru piele, păr şi unghii. 
- Orzul – conţine substanţe bioactive, înfrumuseţează şi

revitalizează.
- Cimbrul – curăţă organismul şi redă strălucirea pielii.
- Hreanul – regenerează părul, pielea şi unghiile, graţie

substanţelor active conţinute.
- Muştarul – reglează fluxul sanguin la nivelul pielii.  
Rinichi
- Sfecla roşie – stimulează arderile celulare.
- Vişinele – conţin potasiu, substanţă pe care rinichii o elimină

din sânge când e în exces.
- Castravetele – are multă apă şi stimulează activitatea rinichilor.
- Ţelina – protejează rinichii de virusuri.
- Varza roşie – aminoacizii şi proteinele sale acţionează ca un

filtru pentru rinichi.
- Gulia – vitamina C protejează celulele renale, iar fierul şi

fosforul energizează.
- Ridichea neagră – are proprietăţi de antibiotice naturale.
- Varza murată – detoxifică întregul organism.
- Hrişca – în medicina complementară este folosită ca produs

dietetic în cazul bolilor de rinichi şi în diabet; este eficientă şi
pentru cei ce suferă de hipertensiune arterială.

- Pătrunjelul – are combinaţia ideală de minerale care curăţă
rinichii şi foarte multă vitamină C.

Oase
- Migdalele – conţin magneziu, care menține oasele sănătoase.
- Spanacul – asigură necesarul de calciu pentru rezistenţa

oaselor şi funcţionarea muşchilor.
- Meiul – este foarte bun pentru copii: le întăreşte dinţii şi oasele

şi le stimulează creşterea.
- Secara – este benefică pentru dinţi, oase şi muşchi. Este o

sursă excelentă de vitamine şi oligoelemente: vitaminele din
complexul B, potasiu, magneziu, mangan, fier şi zinc.

- Seminţele de susan (neapărat râșnite) – sunt cea mai bună
sursă de calciu.

Intestine/stomac
- Tinctura de fenicul – protejează mucoasele intestinale.
- Păstârnacul – stimulează digestia.
- Mango – are vitamina A şi antioxidanţi care protejează mucoasa

intestinală.
- Arpacaşul – aduce necesarul de fibre, magneziu şi fosfor

pentru o digestie sănătoasă.
- Mărarul – ameliorează indigestia.
- Soia – are proprietăţi anticancerigene.
- Nucile – conţin o formă purificată de Omega-3, care reduce

riscul de cancer la intestine.
Ficat

- Anghinarea – conține proteine regenerative, acid folic şi
antioxidanţi ce previn bolile hepatice.

- Sucul de ridiche – stimulează
secreţia bilei.

- Conopida – contribuie la prote-
jarea şi îmbunătăţirea activităţii
ficatului.
- Drojdia de bere – este o
importantă sursă de vitamina B,
care detoxifică ficatul.

- Năsturelul – conţine uleiuri bune
pentru metabolismul bilei şi al ficatului.

- Păpădia – reduce colesterolul şi ajută la buna
funcţionare a ficatului.

- Menta – uleiurile sale esenţiale stimulează secreţia
biliară şi ajută la calmarea crampelor.

Creier
- Lintea – conţine proteine, glucide şi lecitină, de
care au nevoie celulele creierului.
- Quinoa – bogată în fier, întăreşte memoria şi
încetineşte procesul de îmbătrânire.
- Fasolea – creşte puterea de concentrare.
- Oul – este o sursă de proteine; gălbenuşul

conţine colină, care ajută la dezvoltarea memoriei.
- Avocado – e un fruct care combate stresul, nervoz-

itatea şi insomnia.
- Bananele – au substanţe benefice pentru creier:
glucoză, vitamine şi minerale.

- Caisele – sunt un amestec ideal de minerale ce stimulează
neuronii.
- Stafidele – au mult zahăr natural (75%), resursă energetică

pentru creier.
- Perele – facilitează circulaţia sanguină, iar zahărul şi

substanţele asemănătoare hormonilor intensifică puterea
de lucru a creierului.
- Mazărea – este bogată în proteine bune pentru
memorie şi concentrare.

- Salata verde (lăptuca) – substanţele opiacee conţinute calmează
sistemul nervos.

Ochi
- Castanul sălbatic – substanţele sale active calmează iritaţiile

şi senzaţia de usturime.
- Arnica – uleiurile sale esenţiale calmează inflamaţiile oculare.
- Mesteacănul alb – vitamina C, potasiul şi calciul conţinute

întăresc imunitatea ochilor. 
- Rostopasca – este eficientă împotriva viruşilor, în special

pentru ochii uscaţi.
- Gutuia – are pectină şi calciu şi e bună pentru alergii şi febra

fânului.
- Silurul – calmează ochii persoanelor tensionate, care stau

mult în faţa calculatorului.
- Grăsimea de găină – împreună cu iarba de silur, face minuni

aplicată ca unguent pe ochi.
- Strugurii – aceste fructe ajută cu precădere ochiul în timpul

vederii nocturne.
- Pătlagina – taninurile sale tratează infecţiile oculare.
- Căpşunile – ajută ochiul în timpul vederii nocturne.
- Ţintaura – tinctura acestei plante vindecă afecţiunile oculare.
- Ananasul – conţine enzime ce relaxează ochii celor care stau

mult la calculator.
- Rozmarinul – purifică ochii şi protejează vasele de sânge ocu-

lare.
Inimă
- Varza – are mult potasiu şi fier, necesare inimii şi circulaţiei

sanguine.
- Broccoli – previne ateroscleroza şi atacurile de cord, având

calciu, fier şi caroten.
- Ridichea – apără împotriva infarctului miocardic.
- Portocalele – conţin vitamina C, care scade valoarea colesterolului

din sânge.
- Morcovul – acidul folic şi bioflavonoidele acestei rădăcinoase

protejează inima.
- Peştele – acizii graşi Omega-3 apără sistemul vascular de

inflamaţii şi calcifieri.
- Ceapa – scade presiunea sângelui, îmbunătăţeşte activitatea

inimii şi circulaţia.
- Usturoiul – alicina conţinută reduce tensiunea arterială,

îmbunătățește circulația periferică și previne accidentele vas-
culare cerebrale.

- Leurda – este un adevărat detergent natural, substanţele sale
curăţând sângele de toxine.

- Sparanghelul – asparagina conţinută curăţă cordul şi vasele
mari de sânge.

- Cicoarea – scade tensiunea arterială şi colesterolul şi curăţă
sângele.

- Uleiul de măsline – energizează cordul şi reduce colesterolul.
- Somonul – e o sursă de acizi graşi Omega-3, care scad

nivelul trigliceridelor din sânge.
- Dovleacul – are efect benefic în cazul hipertensiunii arteriale

şi în bolile de inimă.
- Cartofii – protejează contra accidentelor cerebrovasculare.
- Boiaua de ardei sau paprica – protejează inima şi vasele de

sânge.
- Roşiile – sunt diuretice eficiente şi normalizează tensiunea

arterială.
- Măslinele – reduc colesterolul rău şi tensiunea arterială.
- Merele – conţin cca 300 de substanţe esenţiale pentru protecţia

întregului sistem vascular.
- Fasolea neagră – o cană din acest aliment furnizează între

120 şi 320 miligrame de magneziu, mineral, ce previne
apariţia tulburărilor de ritm cardiac.

- Coacăzele – au cea mai mare concentraţie de minerale şi de
vitamine C, B, D şi E.

- Zmeura – acţionează ca o aspirină naturală, întărind sistemul
imunitar.

- Murele – sunt considerate fructe cardio-active, ajutând la
funcţionarea optimă a cordului.

- Socul – îmbunătăţeşte circulaţia sângelui.
- Piersicile – au multe vitamine şi oligoelemente care protejează

inima.
- Cireşele – împrospătează resursele de potasiu, calciu,

magneziu, fier, fosfor şi siliciu.
- Rubarba – fortifică inima şi scade tensiunea arterială.
- Grepfrutul – are o enzimă specială, care previne obstrucţiile

vasculare şi tromboza.
- Ciupercile shiitake – reduc nivelul colesterolului rău.
- Prunele – previn tromboza.
- Curmalele – sunt bogate în fier, calciu şi potasiu; reduc

tensiunea arterială şi protejează împotriva aterosclerozei. 
- Afinele – pigmentul lor albastru ajută la elasticitatea vaselor

sanguine.
- Ovăzul – are acizi graşi, benefici în bolile cardiovasculare.
- Porumbul – are vitamina D şi vitamina K, foarte bune pentru

inimă.
- Ardeiul iute – previne creşterea zahărului din sânge, care

poate duce la formarea de colesterol pe vasele inimii.
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Vă mai amintiţi când preşedintele a realizat o călătorie
lungă şi costisitoare în Copenhaga, Danemarca,
pentru olimpicii ţării noastre şi după acest efort fără
precedent s-a anunţat că SUA ieşit pe locul patru?
Locul al patrulea! Preşedintele Americii face această
călătorie fără precedent şi SUA iese pe locul patru.
El ar fi trebui să prevadă rezultatul înainte să facă
un angajament atât de umilitor. Am ajuns atunci de
râsul întregului mapamond, aşa cum s-a mai petrecut
de multe, multe ori. Lista momentelor penibile este
foarte lungă.
Preşedintele Obama priveşte neputincios cum Coreea
de Nord îşi amplifică agresivitatea şi se extinde din
ce în ce mai mult în direcţia armelor nucleare.
Preşedintele nostru i-a permis Chinei să își continue
asaltul asupra avuției şi locurilor de muncă americane,
refuzând să stabilească acorduri comerciale care să
îi permită să profite la maximum de necesitatea ca
China să domine Coreea de Nord. Noi putem să ne
impunem. Avem putere asupra Chinei, putere
economică, dar oamenii nu înţeleg asta. Iar cu
această dominaţie economică putem prelua controlul
şi îi putem convinge să facă ceea ce este necesar
cu Coreea de Nord, ţară total în afara controlului. El
a mers până acolo încât i-a permis Chinei să fure
secrete guvernamentale prin atacuri cibernetice şi
să se implice în spionaj industrial împotriva Americii
şi a companiilor sale. Le-am permis rivalilor noştri şi
provocatorilor noştri să creadă că pot scăpa, orice
ar face, şi chiar asta se petrece. Aceştia fac ce vor
ei, mereu e la fel. Dacă scopul preşedintelui Obama
ar fi fost acela de a slăbi America, nu cred că putea
face o treabă mai bună decât asta.
În cele din urmă, SUA nu mai are o înţelegere clară
cu privire la scopurile politicii sale externe. Într-o zi
privim cum cum Libia este bombardată şi un dictator
este înlăturat pentru a permite instaurarea democraţiei
în slujba civililor. A doua zi observăm cum aceiaşi
civili suferă în timp ce ţara lor pur şi simplu este
cuprinsă de distrugere. Se înregistrează astfel pierderi
de vieţi, pierderi masive de capital, lumea se schimbă
complet. SUA este o naţiune umanitară dar moştenirea
intervenţiilor Obama–Clinton vor fi: neputinţă, confuzie,
dezorganizare, un haos total. Noi am făcut Orientul
Mijlociu mai instabil şi mai haotic decât a fost
vreodată. I-am părăsit pe creştinii care sunt supuşi
persecuţiilor şi chiar genocidului. Nu am făcut nimic
pentru a-i ajuta pe creştini, absolut nimic, şi ar trebui
să ne fie mereu ruşine pentru această neimplicare.
Acţiunile noastre din Irak, Libia şi Siria au susţinut
dezvoltarea ISIS şi astfel suntem în război împotriva
islam-ului radical. Dar preşedintele Obama nici măcar
nu ar zice cine este inamicul, iar atunci când se
ajunge la o asemenea situație, nu se poate găsi
niciodată vreo rezolvare, la nici o problemă. Hillary
Clinton, de asemenea, refuză să menţioneze orice
despre islam-ul radical, chiar dacă în acelaşi timp
insistă pentru primirea unui număr masiv de refugiaţi
care se îndreaptă către ţara noastră. După intervenţia
ratată în Libia a secretarului Clinton, teroriştii islamici
din Benghazi au pătruns cu forţa în interiorul con-
sulatului nostru şi i-au omorât pe ambasador împreuna
cu alţi trei americani curajoşi. În urma acestei tragedii,
în loc să preia responsabilitatea imediat, în acea
noapte, Hillary Clinton a decis să meargă acasă să
se culce. Este de necrezut.
Clinton dă toată vina pe o filmare video, o scuză
care, de fapt, a fost o mare minciună şi acest fapt a
fost dovedit deja. Ambasadorul SUA a fost ucis iar
secretarul american a indus în eroare naţiunea
americană. Şi apropo, nici măcar nu era trează să
răspundă acelui apel telefonic la ora trei dimineaţa.
Iar acum ISIS câştigă milioane şi milioane de dolari

pe săptămână din vânzarea petrolului libian. Şi ştiţi
ce? Nu îi împiedicăm, nu îi bombardăm, nu facem
absolut nimic în legătură cu ceea ce se petrece. E
aproape ca şi când SUA nici măcar nu ştie ceea ce
se petrece. Toate acestea se vor schimba atunci
când eu voi deveni preşedinte.
Prietenilor şi aliaţilor noştri le spun că America va fi
puternică din nou. America va fi de încredere din
nou, ca aliat. Ea va fi, din nou, un prieten de nădejde.
Vom avea, în sfârşit, o politică externă coerentă
bazată pe interesele americane şi interesele unite
ale aliaţilor noştri. Vom ieşi din afacerea construirii
de naţiuni, iar, în schimb, ne vom focaliza pentru a
crea stabilitate în lume. Momentele noastre în care
am avut cea mai mare putere au survenit atunci
când politicile duse de noi au atins, cum s-ar spune,
„pragul de sus”. Avem nevoie de o nouă şi raţională
politică externă americană la care să contribuie cele
mai bune minţi şi care să fie susţinută de ambele
partide, democraţi, republicani, precum şi de
independenţi şi de toţi aliaţii noştri apropiaţi. Astfel
am câştigat Războiul Rece şi astfel vom câştiga vi-
itoarele noastre provocări care ar putea fi mari, com-
plexe, dar pe care le vom câştiga dacă eu voi deveni
preşedinte.
În primul rând avem nevoie de un plan pe termen
lung pentru a opri răspândirea islam-ului radical. A
pune limite islam-ului radical trebuie să fie un ţel
principal al politicii externe a SUA şi a lumii întregi.
Unele evenimente este posibil să necesite intervenţie
armată, dar este, de asemenea, şi o luptă filozofică
aşa cum a fost şi lupta noastră în timpul Războiului
Rece. În legătură cu aceasta vom lucra împreună cu
aliaţii noştri din lumea musulmană care sunt toţi
supuşi riscului violenţelor islamice radicale, atacurilor
lor şi tuturor consecinţelor care vor rezulta din ele.
Este o lume periculoasă, mult mai periculoasă decât
a fost vreodată. Ar trebui să muncim la acest pro-
gram.
Ar trebui să muncim împreună cu orice naţiune din
regiune care se află sub ameninţarea islam,ului
radical. Dar aceasta trebuie să fie un ajutor reciproc.
E necesar ca ei să fie, de asemenea, binevoitori cu
noi, ţineţi minte asta. Şi ei trebuie să fie implicaţi cu
noi; SUA nu va mai lupta pe sens unic. De acum,
lupta va deveni cot la cot. Şi ţineţi minte că noi, şi tot
ceea ce noi facem, trebuie să fie apreciat şi aliaţii
din zonă trebuie să ne fie recunoscători pentru ceea
ce am făcut pentru ei. Noi îi vom ajuta, cu siguranţă,
dar trebuie să aprecieze eforturile noastre. Lupta
împotriva islam-ului radical are loc, de asemenea,
pe teritoriul patriei noastre. Sunt unii imigranţi aflaţi
în interiorul graniţelor noastre acuzaţi de terorism.
Pentru fiecare caz făcut public există zeci şi zeci de
alte cazuri neştiute care se alătură. Trebuie să
stopăm importul de terorism prin politici de imigraţie
lipsite de sens. Nu avem nici o idee despre locurile
de unde vin aceşti oameni. Nu există documente,
nu există acte. Nu există nimic. Trebuie să fim
inteligenţi, trebuie să fim vigilenţi.
O pauză pentru ca să reevaluăm situaţia ne va ajuta
să prevenim următorul San Bernadino sau, ca să fiu
sincer, am putea preveni o tragedie chiar mult mai
mare. Tot ce trebuie să facem este să studiem cazul
World Trade Center şi data de 11 septembrie, care a
fost, după părerea mea, una dintre cele mai mari
catastrofe, chiar singura catastrofă militară majoră
din istoria SUA. A fost mai gravă decât Pearl Harbour
deoarece aici atacul a fost asupra cetăţenilor americani
şi nu asupra soldaţilor SUA.
Pentru ISIS am un mesaj simplu. Zilele lor sunt
numărate. Nu voi spune când sau cum le vom da
lovitura de grație. Noi, ca naţiune, trebuie să fim mai
spontani. Deocamdată suntem în totalitate previzibili.
Spunem tot ce facem. Trimitem trupe, facem asta
public. Trimitem altceva, ţinem conferinţe de presă.

Este necesar să nu mai facem asta. Începând chiar
de acum. Ei vor dispărea. ISIS va dispărea complet
dacă eu voi fi ales preşedinte. Iar dispariţia lor va fi
foarte, foarte rapidă.
În al doilea rând, trebuie să ne refacem armata şi
economia. Ruşii şi chinezii şi-au extins rapid capacităţile
militare dar priviţi ceea ce s-a petrecut cu noi.
Arsenalul nostru nuclear a fost lăsat să se atrofieze
şi are o nevoie disperată de modernizare şi reînnoire.
Iar asta trebuie să se petreacă cât mai curând.
Forţele noastre armate active s-au subţiat de la
două milioane în 1991 la 1,3 milioane în prezent.
Marina s-a redus de la peste 500 de nave la 272 în
aceeaşi perioadă de timp. Forţele aeriene sunt cu
aproximativ o treime mai mici decât în 1991. Piloţii
zboară cu aeronave B-52 în prezent. Aceste aparate
de zbor sunt mai „în vârstă” decât toată lumea
prezentă azi aici. Şi ce măsuri se iau în legătură cu
această situaţie? Preşedintele Obama a propus un
buget de apărare pe anul 2017 care în dolari adevăraţi
taie aproape 25% din ceea ce cheltuiam în 2011. Ar-
mata noastră este sărăcită şi noi le cerem generalilor
noştri şi liderilor noştri militari să se preocupe de
încălzirea globală. Vom cheltui atât cât va fi necesar
pentru a ne reface armata. Este singura şi cea mai
ieftină investiţie pe care o putem face. Vom dezvolta,
construi şi achiziţiona cel mai bun echipament
cunoscut omenirii în prezent. Dominaţia noastră
militară trebuie să nu fie pusă la îndoială de nimeni.
Dar vom face economii şi vom cheltui banii noştri în
mod înţelept.
În aceste vremuri în care datoriile escaladează, am
ajuns să avem atât de multe datorii că nimeni nu
ştie nici măcar cum să înceapă să abordeze problema.
Dar eu ştiu. Nici măcar un dolar nu trebuie să fie
risipit. De asemenea, va trebui să schimbăm legislaţia
comercială, cea de imigraţie şi cea economică pentru
a putea să redevenim o forţă economică. Şi pentru a
putea să punem americanii pe primul loc din nou.
Toate acestea includ printarea 3D, inteligenţa artificială
şi războiul cibernetic. O naţiune măreaţă are, de
asemenea, grijă de eroii săi. Angajamentele noastre
faţă de ei sunt absolute. Administraţia Trump le va
oferi soldaţilor noştri, bărbaţi şi femei, cel mai bun
echipament şi cea mai bună susţinere care poate
exista atunci când îşi vor servi ţara, în locul în care o
vor face. Le vom oferi cea mai bună îngrijire posibilă
atunci când se vor reîntoarce ca veterani înapoi la
viaţa civilă. Veteranii noştri nu au fost trataţi în mod
just sau echitabil. Aceştia sunt marii noştri oameni şi
trebuie să îi tratăm ca atare. Chiar ar trebui să avem
o grijă extraordinară de ei iar aceasta se va petrece
sub administraţia Trump. În cele din urmă este
necesar să dezvoltăm o politică externă bazată pe
interese americane. Afacerile nu pot fi profitabile
atunci când pierd din vedere interesele lor esenţiale
şi aceasta se aplică şi pentru naţiuni.
Priviţi la ceea ce s-a petrecut în anii ’90. Ambasadele
noastre din Kenya şi Tanzania – acelea au fost nişte
vremuri cumplite pentru noi – au fost atacate. Au
fost ucişi 17 curajoşi marinari americani la bordul lui
U.S.S. Cole. Şi ce măsură am luat în legătură cu
toate acestea? Pare că am depus mai mult efort în a
introduce China în cadrul Organizaţiei Comerţului
Mondial, manevră care s-a dovedit a fi un dezastru
total pentru SUA. Vă spun sincer că am cheltuit mai
mult timp cu acea ocazie decât pentru a stopa Al
Qaeda. Am avut chiar şi o ocazie de a-l elimina pe
Osama bin Laden şi nu am profitat de ea. Iar apoi
am fost loviţi asupra turnurilor gemene World Trade
Center şi asupra Pentagon-ului. Din nou vă spun că
acesta a fost cel mai grav atac asupra Americii din
istoria ei. Scopurile politicilor noastre externe este
vital să fie bazate pe interesele majore ale siguranţei
naţionale americane. Şi acestea vor constitui o
prioritate pentru mine.
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În Orientul Mijlociu scopurile noastre trebuie să fie,
şi insist încă o dată, trebuie să fie acelea de a-i
învinge pe terorişti şi de a promova stabilitatea în
regiune şi nu schimbarea radicală. Este necesar să
avem foarte clar în vedere grupările care niciodată
nu ne vor fi decât duşmani. Şi, credeţi-mă, sunt
grupări care orice am face ne vor fi duşmani. Trebuie
să fim suficient de inteligenţi să le recunoaştem, să
le recunoaştem membrii şi să nu îi ajutăm niciodată.
Este necesar să fim generoşi doar cu cei care într-
adevăr au dovedit că ne sunt prieteni.
Dorim să trăim în pace cu Rusia şi China. Există
diferenţe majore între noi şi aceste două ţări, trebuie
să fim vigilenţi cu ele, dar nu este obligatoriu să fim
duşmani. Ar trebui să căutăm terenul comun pe care
să ne întâlnim, bazat pe interese comune. De
exemplu, Rusia a experimentat şi ea groaza teroris-
mului islamic. Consider că relaxarea tensiunilor şi
relaţionarea îmbunătăţită cu Rusia dintr-o postură
de forţă este posibilă. Bunul simţ spune că acest
ciclu oribil al ostilităţii este necesar să se încheie şi
în mod ideal el se va încheia în curând. Pentru
binele ambelor naţiuni.
Unii spun că ruşii nu vor fi rezonabili, dar eu intenţionez
să aflu. Dacă nu putem face un acord pe timpul
administraţiei mele, mă refer la unul extraordinar de
bun, în favoarea Americii şi a Rusiei, atunci ne vom
retrage rapid de la masa tratativelor. Situaţia este
simplă. Vom vedea şi ne vom lămuri. O înţelegere
cu China este un alt pas important şi va fi, de
asemenea, începutul unei noi perioade de prosperitate.
China respectă puterea, iar prin faptul că îi lăsăm să
profite economic de pe urma noastră ca niciodată
până acum, am pierdut toată stima lor. Avem un
deficit comercial masiv cu China căruia trebuie să îi
găsim cât mai repede o soluţie pentru contrabalansare.
O Americă puternică şi inteligentă este cea care va
descoperi un prieten mult mai bun în China, în
comparaţie cu ceea ce este acum.
Priviţi ceea ce face China în Marea de Sud a Chinei,
nu ar trebui să se comporte aşa. Nu am respect
pentru această ţară sau pentru acest preşedinte.
Ambele naţiuni pot beneficia împreună sau, dimpotrivă,
putem parcurge căi separate. Dacă aşa va fi necesar,
aceasta se va petrece.
După ce voi fi ales preşedinte, voi convoca o întrunire
cu aliaţii noştrii NATO şi o alta cu aliaţii noştri asiatici.
În cadrul acestora nu vom discuta doar o rebalansare
a echilibrului financiar dar vom privi cu forţe noi şi
cum putem adopta strategii îmbunătăţite pentru a
face faţă provocărilor comune. De exemplu, vom
discuta despre cum putem îmbogăţi misiunea expirată
a NATO şi, de asemenea, structura acestei organizaţii
care a rezultat din criza Războiului Rece şi ne vom
confrunta cu crizele actuale incluzând migraţia şi
terorismul islamic.
Nu voi ezita să degajez forţe militare atunci când nu
voi mai avea nicio altă alternativă. Dar dacă va fi să
luptăm, vom face aceasta doar obţinând victoria. Nu
voi trimite ceea ce avem mai bun în război decât
doar dacă va fi absolut necesar şi doar dacă vom şti
de la început că avem un plan victorios cu majus-
cule.
Scopul nostru este pace şi prosperitate, nu război şi
distrugere. Cea mai bună cale de a atinge aceste
ţeluri este printr-o politică externă disciplinată,
consistentă şi bine plănuită. Cu preşedintele Obama
şi secretarul Clinton, am experimentat exact pe dos
– o politică externă neglijentă, fără direcţie şi fără
scop, una care a aşternut calea distrugerii în faţa sa.
După ce am pierdut mii de vieţi şi am risipit trilioane
de dolari suntem de departe în cea mai proastă
stare în care am fost vreodată în Orientul Mijlociu.
Provoc pe oricine să încerce să explice strategia
politicii externe a lui Obama/Clinton. A fost un dezastru
total.

Voi fi de asemenea pregătit să utilizez resursele
economice ale Americii. Influenţa financiară şi
sancţiunile pot fi foarte persuasive, dar este necesar
să le utilizăm în mod selectiv şi cu o determinare
totală. Nu vom ezita să folosim puterea pe care o
avem dacă ceilalţi nu vor juca după reguli. Cu alte
cuvinte, dacă nu ne vor trata în mod just. Prietenii şi
duşmanii noştri trebuie să ştie că dacă vom trasa o
limită, eu o voi accentua cu siguranţă. Vă rog să mă
credeţi.
Totuşi, în comparaţie cu alţi candidaţi la preşedinţie,
războiul şi agresiunea nu vor fi primele mele reacţii.
Nu este posibil să avem o politică externă fără
diplomaţie. O super putere înţelege că grija şi
cumpătarea sunt cu adevărat semne ale forţei ei.
Chiar dacă nu în cadrul serviciilor guvernamentale,
am fost cu totul împotriva războiului din Irak şi am
repetat mai mulţi ani la rând că acesta va destabiliza
Orientul Mijlociu. Din păcate am avut dreptate şi cel
mai mare beneficiar a fost Iranul, care preia sistematic
controlul asupra Irakului şi obţine controlul asupra
bogatelor lor rezerve petroliere, ceva ce şi-a dorit
timp de zeci de ani să reuşească. Iar acum, peste
toate acestea se adaugă ISIS. Scopul meu este să
stabilesc o politică externă care va continua să
existe pentru generaţii de acum înainte. De aceea
caut şi trebuie să găsesc experţi talentaţi cu idei şi
abordări practice, decât să mă înconjor de persoane
care au CV-uri perfecte dar nu se pot mândri aproape
deloc, cu nimic, înafara responsabilităţii care le
revine pentru o lungă perioadă de politici ratate şi
pierderi continue în război. Este necesar să căutăm
oameni noi.
Trebuie să căutăm oameni noi deoarece mulţi dintre
cei în vârstă nu ştiu cu adevărat consecinţele a ceea
ca fac chiar dacă îşi formează o imagine foarte bună
scriind pentru New York Times sau apărând la tele-
vizor.
În cele din urmă voi lucra împreună cu aliaţii noştri
pentru a însufleţi valorile şi instituţiile vestice. În loc
să încercăm să implementăm valori universale pe
care nu toată lumea le împărtăşeşte sau le doreşte,
ar trebui să ne fie clar că susţinerea şi promovarea
civilizaţiei vestice precum şi succesele ei vor ajuta şi
vor inspira reforme mondiale pozitive cu mult mai
mult decât intervenţiile militare.
Acestea sunt ţelurile mele ca preşedinte. Voi urmări
să pun bazele unei politici externe pe care să o
poată susţine toţi americanii, indiferent din ce partid
fac parte şi pe care prietenii şi aliaţii noştri o vor
respecta şi o vor primi cu braţele deschise. Lumea
trebuie să afle că nu mergem înafara ţării în căutare
de duşmani, că vom fi mereu bucuroşi când foşti
rivali ne devin prieteni şi când prieteni vechi ne
devin aliaţi. Aceasta ne dorim, ca ei să ni se alăture.
Ne dorim ca lumea să fie – ne dorim să aducem
pace în lume. În prezent există prea multă distrugere,
prea multe arme distrugătoare. Puterea armelor de
distrugere este singura şi cea mai mare problemă
care o are lumea în care trăim. Pentru a ne atinge
aceste ţeluri, americanii trebui să aibă încredere în
naţiunea noastră şi în cei care o conduc. Din nou,
este necesar ca mulţi americani să se întrebe de ce
politicienii noştri par a fi mai interesaţi de definirea
graniţelor statelor străine decât de a face aceasta
cu ale Americii.
Americanii trebuie să ştie că punem naţiunea
americană din nou pe primul plan din punct de
vedere al sectorului comercial. La fel se va petrece
şi cu legile imigraţiei şi cu politica externă. Locurile
de muncă, veniturile şi securitatea muncitorilor amer-
icani vor fi mereu prioritatea mea.
Nicio naţiune nu a prosperat vreodată dacă nu şi-a
pus propriile interese benefice pe primul loc. Atât
prietenii cât şi duşmanii noştri pun ţările lor înaintea
naţiunii noastre şi noi, în timp ce suntem corecţi cu

ei, trebuie să începem să le urmăm exemplul. Nu
vom mai preda această ţară cântecului fals, insidios
și manipulator al globalismului. Statul-naţiune rămâne
adevărata fundaţie pentru fericire şi armonie. Sunt
foarte sceptic în ceea ce priveşte uniunile internaţionale
care ne împiedică să acţionăm şi înjosesc America
şi le vom evita. Pe timpul administraţiei mele nu vom
pune SUA în niciun acord care va reduce abilitatea
noastră de a ne controla propriile afaceri.
De exemplu, NAFTA a sfârşit prin a fi un dezastru
total pentru SUA şi efectiv a golit statele Americii de
întreprinderile şi locurile noastre de muncă. Tocmai
am ajuns să constat acestea. Am realizat tururi elec-
torale în Pennsylvania, New York şi multe alte state,
iar întreprinderile lor au dispărut cu desăvârşire. Aşa
ceva nu se va mai petrece niciodată de acum înainte
ci doar opusul său, şi vreau să insist asupra acestui
aspect. Ne vom păstra locurile de muncă şi vom
crea unele noi. Vor exista consecinţe pentru companiile
care părăsesc SUA doar pentru a reveni mai târziu
ca să o exploateze. Ei concediază angajaţii şi profită
de pe urma Americii. Vor exista pedepse pentru
acest gen de firme, nu se va mai petrece niciodată
aşa cum vor ele. 
Sub administraţia Trump niciun cetăţean american
nu va mai simţi vreodată că nevoile sale vin după
cele ale cetăţenilor unei naţiuni străine. Voi privi, ca
preşedinte, lumea prin lentilele clare ale intereselor
americane. Voi fi cel mai mare apărător al Americii şi
cel mai loial campion al ei. Nu ne vom cere scuze
pentru că am devenit din nou plini de succes ci vom
îmbrăţişa moştenirea unică, care ne face să fim noi
înşine. Lumea este mult mai plină de pace şi de
prosperitate atunci când America îşi joacă rolul său
de mediator fără încetare. Mereu vom ajuta la
salvarea de vieţi şi a umanităţii însăşi dar pentru a
putea juca acest rol, este necesar să facem ca
America să redevină puternică.
Şi mereu, mereu, mereu, privind din orice punct de
vedere, trebuie, fără nicio excepţie, să facem astfel
încât America să fie din nou respectată. Trebuie să
facem din nou ca SUA să redevină cu adevărat
bogată. Trebuie şi vom face totul pentru ca SUA să
fie din nou o naţiune măreaţă. Dacă reuşim să
facem aceasta, poate că secolul acesta va putea fi
cel mai plin de pace şi prosperitate pe care l-a
cunoscut vreodată lumea. Vă mulţumesc mult tuturor,
apreciez că m-aţi ascultat, vă mulţumesc.”

Sursă: Donald Trump, omul împotriva Noii Ordini Mondiale,
a devenit noul Președinte al SUA! Iluminații (George
Soros, Rothschild, Rockefeller etc.) au pierdut! Donald
Trump: „Nu vom mai preda această țară și poporul ei
cântecului fals, insidios și manipulat
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CUVINTE ÎNCRUCIŞATE

DOXĂ de:   MARIAN GÎZEA & Turris - Rebus grup

ORIZONTAL:

1) Un handicap în exprimare. 

2) Se exprimă cu multă greutate – Lac

dat în îngrijire. 

3) Întârziere de plată 

4) Cozi de păuni! – Umflate şi plasate

pe axa de rotaţie – Piele de ţap! 

5) Un dar primit în anumite condiţii –

Interzis femeilor la intrarea în

biserică.

6) Înscris nominal într-o listă.

7) Limita unui şir infinit – Secretul cifru-

lui. 

8) Supă cu borş – Rezultatul unor

concepţii proprii.

9) Gaşcă rebelă ce pleacă de acasă –

Datele unor execuţii.

10) Cal auzitor printre stele.

VERTICAL:

1) Companie de cavaleri. 

2) Schimb de viteze – Unul care per-

mite munca la negru. 

3) Citit în ochi – Plecatul la serviciu. 

4) Luptători de frunte.

5) A ştampila o adeziune – Jucător în

vervă.

6) Meniu apetisant – Loturi tip. 

7) Suspansul unui spectacol – Dus cu

unul! 

8) Aflat în plin proces – Înscris în cursă.

9) A avea un rol secundar – Urmă de

cositor.

10) Juna din Jamaica! – Bărbat cu

bune relaţii. 

OMUL NU ESTE FĂCUT SĂ MĂNÂNCE CARNE
Cu toate că unii istorici și antropologi susțin că omul este omnivor, alcătuirea noastră
anatomică – gura, dinții, sistemul digestiv – indică mai degrabă că suntem făcuți pentru
o alimentație fără carne. Și o bună parte a omenirii încă trăiește în acest fel. Iar în țările
cele mai industrializate, pasiunea pentru carne are mai puțin de 100 de ani. De fapt, a
început o dată cu frigiderul și societatea de consum. Dar nici măcar în secolul XXI corpul
omului nu s-a adaptat la mâncatul cărnii. Carl von Linné, botanist, zoolog și medic din
secolul al XVIII-lea, spunea: „Alcătuirea internă și externă a omului, comparată cu cea a
animalelor, indică faptul că fructele și legumele suculente constituie hrana lui naturală”.
Linné avea dreptate. Dacă analizăm cu atenție structura anatomică a mamiferelor și a
oamenilor, reiese clar că suntem mult mai apropiați de animalele erbivore decât de cele
carnivore. Cu alte cuvinte, nu suntem programați de natură să ingerăm și să digerăm
carnea. Iată câteva dovezi clare:
Carnivore – au gheare
Erbivore – nu au gheare
Oameni – nu au gheare
Carnivore – nu au pori în piele și transpiră prin limbă
Erbivore – transpiră prin porii pielii
Oameni – transpiră prin porii pielii
Carnivore – au dinții din față ascuțiți și nu au molari plați, pentru mestecat
Erbivore – nu au dinții din față ascuțiți, iar molarii sunt plați și folosesc la mărunțirea

hranei
Oameni – nu au dinții frontali ascuțiți, iar molarii sunt plați, folosind la mărunțirea hranei

Carnivore – au tractul intestinal de 3 ori mai lung decât lungimea corpului, astfel încât
carnea, care intră rapid în descompunere, să nu stagneze mult timp în intestine

Erbivore – au tractul intestinal de 10-12 ori mai mare decât lungimea corpului
Oameni – au tractul intestinal de 10-12 ori mai mare decât lungimea corpului
Carnivore – secretă un acid clorhidric puternic în stomac, necesar digerării cărnii
Erbivore – secretă un acid stomacal de 20 de ori mai slab decât al carnivorelor
Oameni – secretă un acid stomacal de 20 ori mai slab decât al carnivorelor

Carnivore – nu au nevoie de glande salivare, pentru pre-digerarea cerealelor și a fructelor
Erbivore – au glande salivare bine dezvoltate, necesare pre-digerării cerealelor și

fructelor 
Oameni – au glande salivare bine dezvoltate, necesare pre-digerării cerealelor și fructelor
Carnivore – au saliva acidă, fără ptialină, enzima necesară pre-digerării cerealelor 
Erbivore – au saliva alcalină, cu ptialină, pentru pre-digerarea cerealelor
Oameni – au saliva alcalină, cu ptialină, pentru pre-digerarea cerealelor
Din această scurtă analiză comparativă reiese clar că, dacă oamenii ar fi fost creați de
natură să mănânce carne, n-ar fi avut aceste asemănări anatomice izbitoare cu animalele
erbivore. 

Vă puteți întreba: „Dar dacă n-am fost creați să mâncăm
carne, de ce o facem?” Pentru că am fost condiționați de
mici să mâncăm carne. Carnivorii au o vorbă: „În natură,
animale omoară alte animale pentru a se hrăni. Prin ur-
mare, acest obicei face parte din legile naturii”. Ei bine,
nu-i chiar așa. În primul rând, noi nu trăim în sălbăticie.
În al doilea rând, noi nu am fost meniți să ucidem animale
și să le mâncăm. Am fi cu toții mai sănătoși dacă n-am
face asta. Dacă nu știați, aflați că, în decurs de 4 ore de
la ingerare, carnea intră în putrefacție, iar resturile ei se
lipesc de pereții intestinali, unde rămân timp de 72 de

ore, și chiar mai mult (luni sau ani), dacă persoana suferă de constipație.
Ultimul punct pe care aș vrea să-l ating în demonstrarea faptului că noi, oamenii, nu sun-
tem creați să mâncăm carne este acela că toate animalele carnivore sau omnivore își
consumă carnea crudă. Atunci când un leu ucide un erbivor, primul lucru pe care-l face
el este să-și sfâșie prada în zona stomacului, pentru a-i mânca organele pline de sânge
(nutrienți). În timp ce mănâncă stomacul, ficatul, intestinele etc., leul linge tot sângele din
aceste zone. Chiar și urșii, care sunt omnivori, mănâncă somonul crud. În schimb, nouă,
oamenilor, carnea crudă, plină de sânge, ne face silă. De aceea o gătim și o
condimentăm, mascându-i astfel gustul. 
Un exemplu: dacă o căprioară moare arsă într-un incendiu de pădure, niciun carnivor nu
se va atinge de carnea ei. Un alt exemplu: leii aflați în captivitate sunt hrăniți exclusiv cu
carne crudă, altfel ar muri de foame.
Dacă noi, prin natura noastră, am fi carnivori, am putea mânca carnea crudă și îmbibată
de sânge. Și ni s-ar părea foarte bună la gust. Adevărul e că numai gândul la un astfel
de meniu ne întoarce stomacul pe dos. De aceea am inventat gătitul la foc și asezonarea
cărnii cu sare, condimente, ketchup, maioneză, muștar sau diverse sosuri. Este singurul
mod în care noi, oamenii, putem mânca carne. Chiar și numai acest lucru ar trebui să ne
dea de gândit.
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O PRIVIRE SPRE VIITOR

Străbunicul unei vedete
românce, inventator

al unor avioane de luptă rusești
celebre

Cea mai mare companie producătoare de aeronave de
război din țara lui Vladimir Putin a fost fondată de străbunicul
unei renumite vedete din showbizul românesc.

Cunoscută opiniei publice pentru aparițiile sale televizate
și pentru fizicul său de invidiat, puțini oameni știu că este
ea urmașa unui inventator genial...

Este renumită pentru
aparițiile sale televizate și
pentru fizicul său de in-
vidiat, însă puțini oameni
știu că este urmașa unui
inventator genial.
Străbunicul acesteia este
proiectantul celebrului
avion de luptă rus Suhoi
și fondatorul uzinei cu
același nume. Este vorba
despre Simona Sensual,
iar străbunicul ei este cele-
brul inginer Pavel Suhoi.

Tatăl cunoscutei vedete din showbiz, Valentin Suhoi, este
tot inginer. Simona a ales, însă, o viață în fața reflectoarelor. 
„Nu-mi place să vorbesc despre familia mea. Părinţii mei
au divorţat când eu eram foarte mică. În plus, mama nu
este de acord cu lucrurile pe care le fac şi nu vreau să-i
leg numele de meseria mea. Este adevărat că străbunicul
tatălui meu este celebrul Pavel Suhoi, dar mai mult nu am
ce să comentez”, declara Simona, în urmă cu ceva timp.
La ora actuală, corporația Suhoi este cel mai mare
producător de avioane de luptă din Rusia, iar aeronavele
aparținând acesteia au creat panică, de-a lungul timpului,
în întreaga lume. Totodată, avioanele Suhoi reprezintă
una dintre principalele arme ale lui Vladimir Putin în caz
de război.

Cristi Borcea, la un pas de
MOARTE: A fost dus DE URgENȚĂ la
spital! gigi Becali: 'CRIMINALILOR'

Panică în familia lui Cristi
Borcea. Milionarul a fost internat
de urgenţă la Spitalul Peniten-
ciar Jilava. Acesta a acuzat, în
ultimele zile, probleme de
sănătate. Potrivit unor surse
din anturajul omului de afaceri,
Cristi Borcea ar fi acuzat, în
ultimele zile, unele probleme
de sănătate. Acesta ar fi fost
afectat atât de ultima con-

damnare, de 7 ani şi zece luni, pentru mituirea magistratului
care a judecat, la Tribunalul Bucureşti, Dosarul Transferurilor,
dar şi din cauza unor probleme de natură sentimentală.
Acesta s-ar fi plans în repetate rânduri că este stresat şi a
vorbit într-una, la telefonul închisorii, cu Valentina Pelinel.
Cei doi ar fi avut unele discuţii mai aprinse, după ce
Borcea i-ar fi interzis acesteia să mai dea declaraţii presei,
conform cancan.ro.

Gigi Becali a luat foc atunci când a auzit că finul său este
în stare gravă. Acesta şi-a exprimat nemulţumirea faţă de
tratamentul la care este supus finul său. "Nu se simţea
bine ieri. Nu ştiu astăzi. Oameni care conduc structuri ale
statului, ce fel de oameni criminali... Cristi Borcea, 9 luni
nu a venit acasă să îşi vadă copiii. Are dreptul la 30 de
zile pe an. Vă daţi seama cum o să-i suporte Dumnezeu
pe aceşti oameni criminali, care îşi bat joc? Nu este
nimeni care să zică: băi, oameni buni, el nu a venit acasă
9 luni de zile! Mai are puţin şi se eliberează. Cum să nu îl
laşi să îşi vadă copiii? Asta l-a dărâmat.
După câte are pe cap, stai aici şi te ţin ca pe un câine.
Sunteţi neam de criminali? De câte ori mă sună, plânge
că nu îl lasă să îşi vadă copiii! A făcut cerere ca să îşi
boteze copilul şi au zis nu. Eu cred că o să îi dea graţiere.
Mi-e milă de el, că plânge ca un copil la telefon. Dacă s-ar
băga DNA-ul în mafia lor... Fac şmecherii între ei. Orice
mic stres la el, vă daţi seama...", a spus Becali.

Andreea Marin 'loveşte dur' 
în războiul cu turcul Tuncay

E un adevărat război
între vedeta TV An-
dreea Marin şi turcul
Tuncay Öztürk. După
ce au anunţat divorţul,
cei doi şi-au transmis
mai multe mesaje dure,
dar ultimul parcă le în-
trece pe toate. Zâna e

din ce în ce mai dură cu fostul ei soţ.
Pe 27 octombrie, Andreea Marin a anunţat despărţirea şi
pe Facebook, dar şi la Judecătoria Buftea, iar de atunci e
mai activă ca niciodată în viaţa publică. Miercuri a ieşit la
o petrecere mondenă şi a vorbit despre trecutul ei. “Nu
am mai vorbit cu Tuncay, nu mai avem ce să ne spunem,
pentru că din acest moment vieţile noastre merg pe
drumuri diferite! Eu, când iau o decizie în viaţă, mi-o
asum şi nu mă plâng după. Nu mă gândesc acum să îmi
refac viaţa. Acum mă axez pe dezvoltarea mea personală
şi pe educaţia fetiţei mele. Violeta este un copil minunat,
care a fost lângă mine în chip nebănuit”, a declarat Zâna

Cântăreţul grasu XXL a bătut
un elev la balul bobocilor

Imagini incredibile petrecute la un bal al bobocilor. Un
celebru cântăreţ autohton a luat la bătaie un elev chiar în
timpul concertului. Cântăreţul Grasu XXL a coborât de pe
scenă şi a bătut un băiat aflat în public. Scena a fost
filmată de un alt tânăr, prezent la spectacol.
În timp ce cânta, Grasu XXL ar fi auzit de pe scenă, când
un adolescent aflat în public, scanda numele unei trupe
care urma să cânte după el. Artistul s-ar fi simtit jignit si s-
ar fi enervat atât de tare incat a coborat de pe scena si s
a dus glont la acel tanar si l a lovit peste cap. Deocamdata,
nimeni din partea reperului nu a venit cu vreo explicatie
pentru gestul cantaretului, insa PR-ul său a spus ca este
exclusă varianta consumului de alcool in cazul lui Grasu
XXL, conform Antena 1. Puştiul a conformat bătaia încasată
de la cântăreţ.Eram împreună cu prietenii mei şi mă
distram, chiar dacă nu agreez acest cântăreţ. La ceva
timp am început să-mi exprim dezacordul împotriva
versurilor sale prin intermediul unor semne, nu tocmai
adecvate ce-i drept... După un timp el a observat acest
lucru şi a trimis bodyguarzii să ia măsuri. Necunoscându-
mi identitatea, aceştia au luat măsuri împotriva altei
persoane, agresându-l doar verbal şi spunându-i să
părăsească clubul. În acest timp, după cum se poate
observa şi pe filmare artistul a coborât de pe scena şi m-
a lovit.", a declarat tânărul.. Înainte de a sări la bătaie,
Grasul XXL a strigat la microfon în mod repetat "Să-i dăm
la m**e! Cine e cu mine să strige m**e!". Grasul XXL nu
este la prima abatere de acest gen. În urmă cu trei ani,
rapper-ul a mai avut o astfel de ieşire nervoasă în timpul
unui concert susţinut la Roma.

Cu ce actor CELEBRU s-a cuplat
Angelina Jolie după despărțirea

de Brad Pitt
Zvonurile conform cărora Angelina Jolie și Johnny Depp
ar avea o relație au început să se întețească. Presa
internaţională anunță că între cei doi mari actori ar fi mai
mult decât o simplă prietenie, dovadă fiind vizitele tot mai
dese pe care starul din “Pirații din Caraibe” i le face.
Tabloidul Naţional Enquirer susţine că Angelina Jolie a
început deja o relaţie cu actorul Johnny Depp, și el
proaspăt divorțat.

Starul din „Pirații din
Caraibe” s-a apropiat
de actriță imediat după
ce aceasta a anunțat
divorțul de Brad Pitt și
chiar i-a recomandat
avocatul lui pentru a o
reprezenta la tribunal.
Pe de altă parte, un
presupus apropiat al
Angelinei a declarat
ziarului The Sun că
actrița s-a apropiat
foarte mult de Johnny

Depp, cu care s-a împrietenit pe platouri la filmul “The
Tourist”, încă dinainte de a anunța divorțul de Brad.
“Ei vorbeau deja foarte mult când Amber Heard a început
divorțul împotriva lui Johnny.
Mai mult, presa internațională afirmă că Johnny Depp o
vizitează destul de des pe frumoasa actriță, furișându-se
în casa acesteia, iar cei șase copii ai ei și ai lui Brad Pitt îi
spun deja lui Depp “tata Johnny”.

SCANDAL SEXUAL cu Prințul Harry
Prințul Harry s-a întâlnit
în secret cu un top
model britanic în timp
ce o curta pe vedeta
de televiziune ame ri -
ca nă Meghan Markle,
dezvăluie The Mail on
Sunday. Prințul s-a în-
tâlnit de mai multe ori
cu modelul Burberry
Sarah Ann Macklin (27
de ani), în lunile iunie
și iulie, în timp ce îi
făcea curte lui Markle,
atunci când aceasta
se afla în vizită la Lon-
dra. Prietenii tinerei au
declarat pentru Mail

on Sunday că Harry (32 de ani), a întâlnit-o pe Sarah,
care seamănă izbitor cu vedeta americană, la o petrecere
privată în luna iunie. Prințul i-a cerut lui Sarah numărul de
telefon, apoi a bombardat-o cu sms-uri, la fel cum a făcut
și cu Meghan Markle. Potrivit publicației citate, pe moment
nu este clar dacă Markle (35 de ani), cunoscută publicului
din serialul american "Suits", știa de faptul că Harry se
mai întâlnea cu cineva în timp ce începuse o relație cu
ea. Unele surse au declarat că interesul lui Harry pentru
Macklin l-a făcut gelos pe fostul iubit al acesteia, David
Gandy, un model de lenjerie de corp pentru Marks and
Spencer, care a încercat să se împace cu Sarah. "Gandy
știa că Harry era interesat de ea și a încercat să o facă să
revină", a indicat un apropiat al lui Sarah pentru ziarul bri-
tanic.
Potrivit unui alt prieten, Harry și Sarah "s-au cunoscut la o
petrecere, iar Harry a fost atras de ea. Ea a fost foarte
flatată de atenție și s-au întâlnit de câteva ori. Totul a fost
ținut secret", a adăugat sursa, precizând că relația a
încetat înainte ca prințul să plece în Africa, pentru o lună,
în august, informează agerpres.ro.



BANCURI
• O femeie deşteaptă ştie întotdeauna când trebuie să

tacă. Ştie! Dar nu poate!

• Doamnelor, dacă un bărbat spune că va repara ceva în
casă, o va face. Nu este nevoie să-i reamintiţi la fiecare
6 luni.

• Ce este lenea? Lenea este un obicei de a te odihni în
avans.

• Secretara unei firme purta fustiţe foarte scurte, prin care
îşi arăta formele apetisante. Într-o zi, este chemată în
biroul managerului. Acesta arată cu degetul către fundul
ei şi întreabă:
- Este de vânzare?
Oripilată, secretara răspunde:
- Vai, cum puteţi să spuneţi aşa ceva? Bineînţeles că
nu!
- Bine, domnişoară! Atunci vă sfătuiesc să nu-i mai faceţi
reclamă!

• Opereche venea pe o straduta interioara din sat, fara sa
scoata un cuvant. O discutie anterioara i-a pus pe
cearta, si niciunul nu voia sa se dea batut. Cand au tre-
cut pe lânga o ferma unde erau catâri, porci si o vaca,
barbatul o intreaba pe nevasta sa, sarcastic: 
- Sunt rude de ale tale? 
- Da, raspunde ea.. Cumnatii mei si soacra...

• Mie și soției mele ne place să ne alintăm reciproc, așa
ca ne-am pus unul altuia niște mici porecle, după ticurile
verbale pe care le-am dobândit fiecare cu timpul. Ea mă
strigă “Nam” iar eu o alint “Dămi”.

• – Ce face un cal într-un lan de canabis?
– Paşte fericit!

• E amuzant cum pedepsele din copilărie devin plăcerile
de la maturitate. De exemplu: somnul la amiază,
palmele la fund…

• – Talentul meu este, să nu-mi pierd timpul contraz-
icându-mă cu proștii.
– Ăsta nu e un talent.
– Ai dreptate!

• Bărbatul a descoperit culorile şi a inventat pictura…
Femeia s-a inspirat din pictură şi a inventat machiajul.
Bărbatul a descoperit cuvântul şi a inventa con ver sa -
ţia…
Femeia s-a inspirat din conversaţie şi a inventat bârfa.
Bărbatul a inventat agricultura şi a inventat hrana…
Femeia a fost inspirată de hrană şi a inventat dieta.
Bărbatul a descoperit prietenia şi a inventat iubirea…
Femeia s-a inspirat din iubire şi a inventat „triunghiul
dragostei”.
Bărbatul a descoperit comerţul şi a inventat banii…
Femeia a luat banii şi a inventat shopping-ul.
După aceea, bărbatul a inventat multe alte lucruri… în
timp ce femeia continua să facă shopping!

• Pleacă soțul în altă cameră cu mobilul ascuns în buzu-
nar. Scoate mobilul și sună acasă pe telefonul fix. Soția
ridică receptorul. Soțul:
– Scumpo, te iubesc…
Apoi închide receptorul. Se întoarce înapoi lângă soție
și întreabă:
– Cine a sunat?:
Soția:
– Nimeni,… o prietenă.

• Doi colegi povesteau, la munca, despre neveste:
- Nevasta-mea ma saruta de fiecare data cand vin
acasa. Asta da afectiune!
- Fii serios, prietene! Se numeste investigatie!

• O fem

• O fem

• O fem

NOI DEFINIŢII LAROUSSE
• ADOLESCENŢĂ - Plictiseala de a fi singur, dorinta de

a fi doi, teama de a fi trei.

• AJUTORUL PENTRU LUMEA A TREIA - Ajutor platit
de saracii din tarile bogate pentru a ajuta bogatii din tar-
ile sarace.

• PRIETEN(Ă) - Este o persoana de sex opus care are
acel “Nu stiu ce” care elimina orice dorinta de a te culca
cu el (ea).

• AUTOSTOPISTĂ - Tanara in general frumoasa si cu
fusta scurta care iti iese in cale atunci cand esti in
masina cu prietena (Woody Allen).

• BABY SITTERI - Adolescenti care trebuie sa se com-
porte ca adultii, in asa fel incat adultii care pleaca de-
acasa sa se poata comporta ca adolescentii.

• RABLĂ - Automobil dintr-o alta epoca in care toate
piesele fac zgomot, cu exceptia radioului.

• BANCHER - Un tip care-ti imprumuta o umbrela cand e
senin si care ti-o ia inapoi atunci cand incepe sa ploua
(Mark Twain).

• BOLERO - Vesta scurta spaniola pusa pe muzica de
Ravel.

• PULOVER - Imbracaminte pe care trebuie s-o poarte
copilul atunci cand i-e frig maica-sii.

• ÎNCREDERE - Libertate acordata unei persoane pentru
a face prostii.

• CONSULTANT - Specialist care-ti ia ceasul de la mana,
iti spune cat e ora si te face sa-i platesti serviciul.

• DANS - Expresie verticala a unei dorinte orizontale.

• DEMOCRAŢIE - Regim in care fiecare are dreptul sa
sustina ca e sub dictatura.

• DICTATURĂ - Regim in care toata lumea trebuie sa
spuna ca e democratie.

• DIPLOMAT - Cel care-ti spune sa te duci la dracu’ cu o
asemenea eleganta incat iti si vine sa te duci.

• ECOU - Fenomen natural care are intotdeauna ultimul
cuvant, chiar si cu o femeie.

• GARDEROBĂ - Loc unde este asezata imbracamintea
atunci cand nu mai sunt clante de usi disponibile.

• CURTEA CU JURI - Grup de douasprezece persoane
trase la sorti pentru a decide cine, dintre acuzat si vic-
tima, are cel mai bun avocat.

• PĂRINŢI - Cuplu care invata un copil sa vorbeasca si
sa mearga, pentru ca mai tarziu sa-i spuna sa stea jos
si sa taca din gura.

• PARLAMENT - Cuvant straniu format din doua verbe:
“parler” = “a vorbi” şi “mentir” = “a minti”

• PESIMIST - Un optimist cu experienta.

• TURISM - Activitate ce consta in a transporta niste oa-
meni care s-ar fi simtit mai bine acasa, in locuri care ar
arata mai bine fara ei.

• PSIHIATRU - Specialist in domeniul inteligentei care-i
ajuta pe oameni sa inteleaga de ce sunt sonati.

• ECONOMIST - Expert care va fi capabil sa spuna maine
de ce nu s-a intamplat azi ceea ce a prezis ieri.
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SECRETELE PERSOANELOR CU gROPIŢE ÎN OBRAJI
articol de Cristian Iacov

In acest articol iti vom dezvalui o serie de secrete cu privire la persoanele care au gropite
in obraji, care cu siguranta iti vor starni interesul.
Stiai ca doar 20% din populatie are gropite in obraji? Totusi trebuie sa recunoastem ca
aceste persoane sunt adorabile. Dar iata ce nu stiai.....

Ce sunt aceste gropite...
Gropitele din obraji sunt o de-
formare a muschiului facial, iar
in zilele noastre, multi oamenii
incearca sa le reproduca prin
intermediul operatiilor estetice.
Ideea este ca doar persoanele
care s-au nascut cu acest "dar"
se bucura cu adevarat de el!
Ce trebuie sa stii despre per-
soanele cu gropite in obraji:

- Persoanele cu gropite inspira foarte multa incredere. De aceea, sunt cei buni confidenti,
fiindu-le marturisite cele mai multe secrete, pe care le pastreaza cu sfintenie.

- Aceste persoane au de regula, cei mai multi prieteni.
- Poseda un spirit energic care ii face sa traieasca viata din plin.
- Persoanele cu gropite in obraji sunt cele mai luptatoare atunci cand sufera de anumite

boli.
- Sunt firi emotive si sufera alaturi de ceilalti atunci cand acestia trec prin dificultati
- Sunt empatice
- Aceste gropite ii fac pe oameni sa arate mai tineri si asta deoarece sunt asociate cu

perioada copilariei
- In foarte multe culturi aceste gropite sunt aducatoare de noroc si prosperitate...
- Femeile cu gropite in obraji sunt afectuoase, au o atitudine calda fata de cei din jur si

sunt dispuse sa faca orice pentru partenerul lor de viata si pentru familie.
Daca te numeri printre persoanele care "poseda" gropite in obraji si le consideri a fi un
dezavantaj, sper ca randurile de mai sus sa iti schimbe putin perceptia de sine, intrucat
trebuie sa afli ca esti una dintre persoanele calde si binevoitoare, pe care oricine ar dori
sa o aiba alaturi!

CE NU ŞTIAI DESPRE PERSOANELE CU gROPIŢE ÎN BĂRBIE!
articol de Calin Petru Barbulescu

Aceste gropite in barbie sunt destul de enervante pentru unele femei, dar sunt adorate
de barbati. Totodata trebuie sa stiti ca inclusiv personalitatea acestor persoane este
destul de diferita de a celor care nu o au....

Probabil ca si dumneavoastra
cunoasteti persoane care au
acea gropita sic in barbie, dar
iata ce nu stiati despre aceste
persoane:
- aceste gropite se mostenesc
de obicei din generatie in gen-
eratie (chiar daca parintii nu au,
este posibil ca o ruda sa aiba)
- persoanele cu gropite in barbie
cauta cu disperare atentia si au

o puternica latura sexuala
- sunt mai sensibile
- plang foarte usor, fara a avea motive intemeiate
- persoanele cu gropita in barbie au momente de tristete indelungata
- ele se simt ranite de fiecare data cand partenerul nu isi doreste intimitatea sexuala
- aceste persoane considera ca iubirea fizica este in stransa legatura cu cea emotionala
- le este teama de respingere, acesta fiind un lucru ce le poate face foarte mult rau.

O ÎNVĂŢĂTOARE ŞI ELEVUL EI ÎL ÎNVAŢĂ PE DIRECTOR
O invatatoare la clasa I, are probleme cu unul dintre elevii ei. Aceasta il intreaba:
- Ionut, de ce faci galagie?
Ionut ii raspunde:
- Sunt prea destept pentru clasa I. Sora mea e in clasa a III-a, iar eu sunt mai destept ca
ea! Ar trebui sa fiu si eu in clasa a III-a!

Indignata, invatatoarea il duce pe Ionut la di-
rector.....

Ionut asteapta pe hol in timp ce invatatoarea ii
explica directorului situatia. Directorul se hotaraste
sa-i dea elevului un test. Daca Ionut nu va sti
sa raspunda corect, atunci va trebui sa faca in
continuare clasa I cu promisiunea ca nu isi va
mai deranja invatatoarea. Aceasta accepta

propunerea.
Ionut intra in cabinet, unde directorul ii spune ca va trebuie sa sustina un test, dupa care
incepe sa-i puna intrebari:
Directorul: - Cat fac 3 x 3?
Ionut: - 9.
Directorul: - Cat fac 6 x 6?
Ionut: - 36.
Testul se desfasoara mai departe, directorul adresandu-i toate intrebarile la care considera
ca un elev de clasa a III-a ar trebui sa stie sa raspunda.
Directorul se uita inspre invatatoare si ii spune:
- A raspuns bine la toate. Se pare ca Ionut chiar e pregatit pentru clasa a III-a.
Invatatoarea nu este insa multumita, si ii cere directorului permisiunea sa-i adreseze si
ea cateva intrebari elevului.
Si directorul, si Ionut sunt de acord.
Invatatoarea intreaba:
- Ce ai tu in pantaloni si nu am eu sub fusta?
Directorul inmarmureste, fiind complet nedumerit de scopul unei astfel de intrebari.
Ionut raspunde: - Buzunare.
Invatatoarea: - Ce e tare si roz cand intra, dar moale si lipicioasa cand iese?
Directorul mai are putin si cade de pe scaun. Este total debusolat.
Ionut raspunde: - Guma de mestecat.
Invatatoarea: - Ce face barbatul din picioare, femeia asezata, iar cainele stand in trei

labe?
Ionut: - Salutul.....
Invatatoarea: - Ce incepe cu „p” si se termina cu „ula” si se baga in gura?
Directorul sare din scaun chitit sa il impiedice pe elev sa raspunda, dar Ionut apuca sa
spuna:
Ionut: - Pilula.

Directorul ofteaza usurat si isi sterge fruntea
de sudoare. Apoi se intoarce catre invatatoare
si ii spune: - Retrag tot ce-am zis mai devreme.
Cred c-ar trebui sa-l promovam pe Ionut in
clasa a V-a.
Invatatoarea intreaba: - De ce?
Rosu la fata si rusinat, directorul ii raspunde
sfios:
- Pentru ca eu adineaori am raspuns gresit la
toate intrebarile dvs.!
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Proces verbal 7 martie 1951
Asa suntem noi românii, indiferent cat de sus am urca. Vai de ei academicieni si inca unii
de prima marime! Acum ne straduim sa procuram prin subscriptie publica doar o piesa a
marelui vizionar, la un  pret exorbitant, cand puteam avea, iata, 200. Ce sa mai zici?! L-
au infierat cu manie proletara pe un artsit inegalabil!
Un proces verbal al unei ședințe din 1951 a Secțiunii de Stiința Limbii, Literatură și Arte
s-a transformat într-un un document de istorie întunecată. Academicieni și intelectuali
români de prima mînă, universitari cu greutate și pretenții participă la unul dintre celemai
anticulturale momente din istoria Academiei Române: o dezbatere legată de opera lui
Constantin Brâncuși. Ea a avut loc în urma ofertei sculptorului român de a lăsa moșternire
statului român circa 200 de lucrari și atelierul sau din Impasse Ronsin no 10. Academciienii
și intelectualii români au respins oferta lui Brâncuși și astfel o impoartantă parte a
moștenirii Brâncuși a ajuns în proprietatea statului francez.
Ce a putut face politica din academicieni, din Academie și din arte vedem abia acum,
cînd „omul nou” s-a făcut praf, iar „viitorulluminos” din anii comunismului s-a întunecat
demult.

******************************
Irina Răuț
Proces verbal Nr. 10 al sedinței din 7 martie 1951
Ședința este prezidată de tov. Acad. M.Sadoveanu
Participă: Acad. Gh. Călinescu, I. Iordan, Camil Petrescu, Al. Rosetti, Al. Toma, G.
Oprescu, Jean Al. Steriadi, V. Eftimiu și tov.
Geo Bogza, Prof. Al. Graur, Prof. I. Jalea, I. Panaitescu-Parpessicius și K. H. Zambac-
cian.
Și-au scuzat absența tov. Acad. Gala Galaction și tov. Lucian Grigorescu.
1.   Se citește procesul-verbal al ședinței din 28 Februarie a.c., care se aprobă.
2.  Tov. Acad. I. Iordan depune raportul de activitate pe luna Februarie 1951 al Institutului
de Lingvistică și tov. Acad. G. Oprescu depune procesul-verbal al ședinței din 1 Martie
a.c a Institutului de Istoria Artei.
3.  Tov. Prof. Jalea dă citire unei note de completare a comunicării D-sale asupra
sculptorului C. Brâncuși, prezentând și numeroase planșe și publicații cu reproduceri din
Brâncuși.

Rezumând ideile din comunicarea D-sale anterioară asupra cărții lui Sobolev „Teoria
leninistă a reflectării și artă ” în care se puneproblema formalismului în artă, tov. Jalea
amintește că citase pe Paciurea și Brâncuși ca exemple de formalism în sculptură la noi.
Fiind cazul tipic al unui artist de talent care oscilează între realism si formalismul extrem,
cazul Brâncuși trebuie să fie discutat pentru că ridică probleme importante.

Tov. Acad. Călinescu , ia notă asupra comunicării tov. Prof. Jalea, constată că Brâncuși
nu poate fi considerat un creator în sculptură fiindcă nu se exprimă prin mijloacele
esențiale și caracteristice acestei arte. D-sa clarifică noțiunea de realism, în sensul
vederilor creatorilor de artă sovietici, ca o transpunere pe plan superior a realitații și nu
ca o reproducere fotografică a ei, așa cum e înțeles în mod stângiat.

D-sa încheie arătând inutilitatea continuarii discuțiilor asupra lui Brâncuși.
Tov. Acad Oprescu spune că nota tov. Călinescu a lămurit o serie de chestiuni impor-

tante.
D-sa arată datele și faptele citate de D-sa cu privire la Brâncuși, o figură mai puțin

cunoscută, arată lipsa lui de sinceritate, și îlilustrează ca pe un om de talent și de mari
speranțe în prima parte a activităților sale, dar care, sub influența unor sculptori la modă
laParis, care cultivau indifenitul și a cubismului, speculând prin mijloace bizare gusturile
morbide ale societății burgheze.

Tov. Acad. V. Eftimiu, precizează că tov. Jalea a intenționat prin comunicarea D-sale să
reabiliteze operele valabile ale lui Brâncuși.

Tov. Prof. Graur este impotriva acceptării în Muzeul de Artă al R.P.R. a operelor
sculptorului Brâncuși, în jurul căruia se grupeazăantidemocrații în artă. D-sa cere ca în
secțiune să se discute pe viitor probleme rezolvate și publicate de autorul comunicării și
propuse spre discutare Secțiunii.

Tov. K. Zambaccian și Acad. Victor Eftimiu revenind la sculptorul Paciurea arată că
„himerele” acestuia au fost un protest împotriva realităților de atunci și că Paciurea a
terminat ca realist cu busturile printre care se numară acela al lui Tolstoi.

Tov. Acad. Camil Petrescu relevă meritul comunicării tov. Jalea de a fi prilejuit discuții
interesante și de a fi deschis probleme de osemnificație deosebită.

D-sa anunță că, în ședința viitoare își propune să precizeze câteva   nuanțe asupra for-
malismului în artă.

Ședința se ridică la orele 19:00

Secterariatul secțiunii
Acad. Mihail Sadoveanu

PARADOXURI
• • Tot ce putea fi mai bun inainte de 1989 era o paine alba, pufoasa si eventual, calda.

Tot ceea ce putea fi mai rau era o paine neagra, de secara/graham, de care lumea era
satula pana peste cap.

• • Tot ceea ce poate fi mai rau, pentru sanatatea omului capitalist din anii 2000, e o
franzela pufoasa. Aceasta se transforma intr-o adevarata bomba daca, Doamne
pazeste!, mai e si calda. Tot ceea ce poate fi mai bun pentru romanul capitalist
postrevolutionar e o paine neagra, de secara/graham, pentru care lumea se bate la
magazin.

• • In "iepoca odioasa", oamenii erau gata sa se calce in picioare pentru un litru de lapte
cu grasime, de la tarani. Laptele de la ICIL era prelucrat si nu avea deloc grasime.
Comunistii erau injurati pentru ca scoteau totul din el.

• • Mai cumpara cineva astazi lapte cu mai mult de 1,5% grasime? Nu, pentru ca face rau
sanatatii. Romanii consuma cu cea mai mare placere laptele cel mai slab si cel mai
putin gustos, atunci cand nu prefera chiar laptele de soia.

• • Carnea cea mai buna (si rara) era cea de porc, pe care o obtineai pe sub mana, de la
macelarie/abator, sau de la o ruda/cunostinta cu casa si curte la tara . Lumea se batea
pe sorici si pe jumari si era, in schimb, satula de carnea de pui si de pestele oceanic,
din alimentara.

• • Mai nimeni nu se uita acum la carnea de porc. Puiul si pestele, insa, da! Acestea sunt
alimente usoare cu care se traieste bine.

• • Unul dintre motivele pentru care Ceausescu era injurat era mult hulitul salamul cu soia
din alimentara.

• • Astazi supermarketurile au rafturi special amenajate pt produsele din soia
(lapte,iaurt,chiftele,snitele,etc...), care sunt un surogat al produselor naturale, dar care
sunt considerate foarte sanatoase si hranitoare.

• • Un alt motiv pentru care Ceausescu era injurat era faptul ca taia curentul electric oa-
menilor.

• • Acum, intraga Romanie stinge, benevol, lumina de Ziua Pamantului. Stam pe intuneric
si ne simtim ecologisti. Mai mult, ni se recomanda sa facem, pe cat posibil, economie
de energie electrica, sa tinem aprinse cat mai putine becuri, sa folosim becuri
ecologice,cu consum mai mic. Nimic nu ni se pare mai firesc.

• • Regimul comunist era odios pentru ca ne limita anumite libertati. De pilda, ne
interzicea sa corespondam cu rudele sau cu prietenii din strainatate.

• • Acum, cei care lucreaza in birourile corporatiilor nu mai pot coresponda cu nimeni.
Yahoo messengerul si yahoo emailul sunt interzise, cel putin in timpul orelor de
program. Iar programul nu tine, ca pe vremuri, doar opt ore, in special daca exista o
concurenta intre departamente, cine depaseste primul norma de afaceri. Multi angajati
sustin ca aceste restrictii sunt firesti. E normal sa li se interzica sa intretina corespondente
private, de ce sa piarda ei pretiosul timp al marelui binefacator corporatist?  Iar daca
managementul citeste corespondenta de
serviciu a angajatilor, cu atat mai bine:
conducatorii au dreptul sa ia masuri
pentru a asigura bunastarea perpetua
a firmei, pentru a depista elementele
lenese si pentru a preintampina even-
tualele acte de sabotaj.

• • Omul comunist manca, de
voie, de nevoie, dietetic, insa
tanjea dupa o mancare gus-
toasa. Omul capitalist are
la discretie mancarea gus-
toasa si si-o interzice. De
ce?

• • Pentru ca tine la silueta
si urmeaza indicatiile
medicilor.

• • Din proprie vointa, romanul
postrevolutionar isi baga
acum pe nas painea neagra,
lapte degresat ,produse din
soia si pui lesinati, isi
opreste singur curentul, re-
nunta benevol la propriile
drepturi, isi lasa corespon-
denta la indemana sefilor
si sustine sus si tare ca toate
aceste lucruri sunt cat se
poate de firesti.

Ba mai mult, ca privatiunile ii
fac si o mare placere!
Ce inseamna
MANIPULAREA ...
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BERBEC • (Vest 21 Mar-20 Apr / Vedic 13 Apr-14 Mai)

Tensiuni
In aceasta saptamana ai tendinta de a fi mai dura cu
tine decat in mod normal. Nu mai treci la fel de usor
peste greselile tale, asa cum obisnuiai inainte, insa
nu intotdeauna iti va prinde bine acest lucru. Poti ex-
agera uneori, dar sansele sunt mari sa ai parte si de
succes daca te concentrezi asupra scopului tau. Te
pierzi destul de usor in momentele tensionate si nu
stii sa reactionezi atunci cand ai de-a face cu probleme
complicate. Poti intampina dificultati in a te regasi in
urma experientelor neplacute, deoarece lasi emotiile
negative sa te copleseasca.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Asa si asa

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

Teama
Incearca sa fii mai curajoasa in aceasta saptamana
si sa nu mai pui mereu raul inainte. Din dorinta de a
te feri de ceea ce ti-ar putea face anumite persoane
cu care nu te afli in relatii prea bune, ajungi sa fii
prea tematoare si sa te distantezi chiar si de cei care
nu au deloc intentii rele fata de tine. Trebuie sa iti
asumi riscuri in aceasta saptamana, daca vrei sa iesi
invingatoare. Actioneaza atunci cand este cazul si
straduieste-te sa nu lasi loc de reprosuri.
Bani Bine
Sanatate Bine
Dragoste Foarte bine

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

Evolutie
Talentul si priceperea ta te vor ajuta in aceasta sap-
tamana in domeniul in care lucrezi. Te poti astepta la
o evolutie pe plan financiar, asa ca incepi deja sa pui
niste bani de-o parte pentru vacanta de Craciun,
pentru petrecerea de Anul Nou, sau pentru a-ti
achizitiona un produs ceva mai scump. Incerci sa
pastrezi legatura cu cei care simti ca tin cu adevarat
la tine, asa ca putinul timp liber pe care il ai, preferi
sa il dedici acestor persoane din viata ta.
Bani Foarte bine
Sanatate Bine
Dragoste Foarte bine

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

Imaginatie
Iti folosesti imaginatia pentru a rezolva atat problemele
de serviciu, cat si incurcaturile pe care ai obiceiul sa
le faci acasa, iar acesta este un lucru foarte bun. Te
pricepi sa nascocesti solutii stralucite, la care altii nu
s-ar gandi din prima. Cu motivatia si productivitatea
stai mai rau, insa poti lucra pentru imbunatatirea
acestor aspecte. In definitiv, este vorba de o stare de
spirit pe care uneori ti-o induci chiar tu. Ai fi surprinsa
sa descoperi cate lucruri esti in stare sa faci, daca iti
organizezi programul putin mai bine.
Bani Bine
Sanatate Bine
Dragoste Asa si asa

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

Covingeri
Nu te gandi cu prea mare convingere ca stii exact ce
gandesc ceilalati, daca nu iti faci putin timp pentru ai
intelege si pentru a le asculta povestea. De prea
multe ori in aceasta saptamana, iti dai cu parerea cu
privre la viata anumitor persoane, fara a cunoaste
niste detalii concrete despre ceea ce se intampla cu
adevarat. Iti creezi o impresie gresita si te incapatanezi
sa nu asculti si o alta varianta, chiar daca acest lucru
ar schimba mult situatia respectiva. Trebuie sa incepi
sa fii mai maleabila!
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

FECIOARA • (Vest 24Aug-23Sep/ Vedic 16Sep-15Oct)
uraj
Nu te teme sa exprimi cu sinceritate ceea

ce simti, chiar daca ai putea avea parte de unele
critici in final. Nu este nevoie sa te justifici in fata
nimanui pentru alegerile pe care le faci, ori pentru
modul tau de gandire, asa ca nu ai de ce sa ascunzi
ceea ce gandesti. Ai mijloacele necesare pentru a te
descurca pe cont propriu, astfel ca nu te lasi afectata
in cazul in care oameni mai neseriosi decid sa te
lase balta atunci cand ai mai mare nevoie de ajutor.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Foarte bin

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

Provocari
Provocarile ajung la un cu totul alt nivel in aceasta
saptamana, asa ca ai nevoie de rabdare si mult
calm. Nu exista greseala mai mare pe care o poti
face decat sa te gandesti sa renunti din prima, de
teama ca nu vei face fata situatiei. Ai familia alaturi
de tine, iar partenerul de viata pare mai dispus ca or-
icand sa te sustina, indiferent de alegerile pe care le
iei. Nu ai nimic de pierdut daca incepi o lupta grea.
Mai dezamagita ai fi sa vezi, peste un timp, rezultatele
celor care au avut mai multa incredere in ei, decat ai
avut tu in tine insati.
Bani Bine
Sanatate Bine
Dragoste Foarte bine

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

Spontaneitate
Nu ar fi rau sa incerci sa devii mai disciplinata in
ceea ce faci zi de zi, insa fara a-ti pierde spontaneitatea.
Daca nu iti stabilesti din timp un plan de actiune, sunt
sanse mari sa te razgandesti pe parcurs si sa nu mai
duci la bun sfarsit ceea ce iti propui sa faci. Elibereaza-
ti mintea de problemele mai vechi, deoarece ai
destule neajunsuri si in prezent. Asteptarile cu care
pornesti la drum sunt destul de mari si ai tendinta de
a-ti supraestima fortele si resursele.
Bani Bine
Sanatate Asa si asa
Dragoste Foarte bine

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

Detensionare
In aceasta saptamana ar trebui sa te mai detensionezi
putin si sa incepi sa faci si lucruri mai distractive,
macar in timpul liber. Cei dragi te plac mai mult
atunci cand esti cu zambetul pana la urechi, contrar
momentelor acelea in care nu mai acorzi atentie
nimanui datorita grijilor pe care le ai pe cap. Poti lua
parte la o activitate noua, la insistentele unui prieten.
In mod surprinzator, vei avea tu de invatat ceva, ori
de cate ori vei incerca sa ajuti o persoana aflata in
impas.
Bani Foarte bine
Sanatate Bine
Dragoste Bine

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

Sensibilitate
In aceasta saptamna vei fi nevoita sa inveti sa ii
accepti pe ceilalti asa cum sunt, cu bune si cu rele.
Poti incerca sa ascunzi ce simti, insa totul va iesi la
iveala intr-un final. Trebuie sa completezi diplomatia
cu sensibilitatea, mai ales atunci cand interactionezi
cu persoane din afara familiei. Desi iti este destul de
usor sa iei decizii pentru ceilalti, lucrurile se complica
serios atunci cand este cazul sa hotarasti ceva pentru
tine. Partea buna este ca nu vei fi pusa in fata unor
situatii limita in aceasta saptamana, asa ca o decizie
nu tocmai buna nu va avea urmari drastice.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

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

Compromisuri
Esti cam temperamentala in aceasta saptamana si
nici nu depui vreun efort pentru a-ti mai domoli
pornirile nepotrivite. Un dezechilibru emotional poate
avea consecinte extrem de neplacute pentru tine in
aceasta perioada, asa ca mai bine te linistesti, in loc
sa faci compromisuri mai tarziu. Trebuie sa te dedici
mai mult partenerului de viata si sa depui eforturi mai
mari pentru ca relatia voastra sa functioneze mai
bine. In caz contrar, certurile nu vor intarzia sa apara,
iar stresul te va coplesi. Ultimul lucru de care ai
nevoie, este acela de a primi reprosuri si de la
persoana iubita.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Asa si asa

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

Rabdare
Cu cat ai asteptari mai mari de la ceilalti, cu

atat mai dezamagita vei la sfarsit. In aceasta saptamana
trebuie sa iei problema in propriile maini, daca cei
din jur par mai dezinteresati ca niciodata. Nu este
vremea de indispozitie si nervi, caci ai multe de
rezolvat intr-un timp destul de scurt. Te bucuri de su-
ficienta energie si ai norocul unei rabdari de neinchipuit.
Esti responsabila si te gandesti de doua ori inainte
de a face un pas inainte, insa tot nu poti premedita
chiar orice detaliu.
Bani Foarte bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Asa si asa
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Atletico Nacional vrea să-i
cedeze Copa Sudamericana lui

Chapecoense. În 2009,
brazilienii erau în liga a patra

După tragedia aviatică de la Medellin, Atletico Nacional
intenționează să le solicite celor de la CONMEBOL să-i
acorde trofeul Copei Sudamericana lui Chapecoense, un
club cu o ascensiune formidabilă curmată brusc.
În 2009, Chapecoense se afla în Serie D (liga a patra
braziliană). Au urmat apoi trei promovări, până în Serie A,
acolo unde a ajuns în 2014, cu exact doi ani înainte de a
se califica în finala Copei Sudamericana pe care n-a
apucat să o mai dispute.

De asemenea, Chapecoense este prima echipă braziliană
care ajunge într-o finală continentală în ultimii trei ani.
Precedenta finalistă din Brazilia a fost Atletico Mineiro,
care a și câștigat, în 2013, Copa Libertadores, principala
competiție rezervată cluburilor, din America de Sud.
Campioana en-titre din acest an din Copa Libertadores
este Atletico Nacional, formația din Medellin împotriva
căreia Chapecoense urma să dispute și ultimul act din
Copa Sudamericana (cea de-a doua competiție sud-
americană; spre deosebire de Europa, în America de
Sud, o echipă poate juca în ambele cupe continentale).
Rămâne de văzut dacă intenția lui Atletico Nacional se va
concretiza și cum va reacționa CONMEBOL, în cazul în
care columbienii vor solicita oficial ca trofeul să meargă la
Chapecoense fără ca finala să se dispute.
Prima manșă a finalei ar fi trebuit să aibă loc pe 30
noiembrie, la Medellin, în timp ce returul era programat la
Curitiba (întrucât Arena Conda din Chapeco nu era ca-
pacitatea minimă impusă de 40.000 de locuri), pe 7 de-
cembrie. Ambele manșe au fost însă anulate, după
incidentul aviatic, în urmă căreia au supraviețuit doar
șase oameni, dintre care doar trei jucători ai lui Chapecoense.
Cutremurător: jucătorii care nu au prins lotul şi
nu au făcut deplasarea cu avionul au primit vestea
în vestiar
Portarii Danillo şi Follmann şi mijlocaşul Alan Ruschel se
numără printre cei şase pasageri transportaţi la spital
după ce avionul cu care echipa Chapecoense se deplasa
în Columbia s-a prăbuşit în noaptea de luni spre marţi, în
apropiere de Medellin, informează presa internaţională.
Autorităţile columbiene au confirmat faptul că 76 de
persoane au decedat în această tragedie aviatică.
Informaţia conform căreia maseurul echipei s-ar afla printre
cei salvaţi nu s-a verificat. Pe lista supravieţuitorilor, în
afara celor 3 fotbalişti se mai numără însoţitoarea de zbor
Jimena Suárez şi jurnalistul Rafael Henzel. 
Opt fotbalişti, Nemen, Demerson, Boeck, Andrei, Hyoran,
Martinuccio, Moises şi Nivaldo, nu au făcut deplasarea la
Medellin, nefiind convocaţi pentru partida tur a finalei
Cupei Americii de Sud. 3 dintre ei au fost fotografiaţi în
vestiarul echipei, în momentul în care au aflat vestea
prăbuşirii avionului.

Bolt are un mesaj pentru
sportivii care se dopează:

”Ascultă, vei fi prins şi nu vei
mai avea încă o şansă”

Atletul Usain Bolt
vrea sancţiuni
mult mai dure
pentru sportivii
depistaţi dopaţi.
În vârstă de 30
de ani, jamaican-
ul este de părere
că trebuie purtat
un dialog cu
sportivii, din care

aceștia să înțeleagă consecințele dopajului.
''Eu mereu am zis că este nevoie de sancţiuni mai dure: o
singură şansă. Trebuie să vorbeşti cu oamenii şi să-i faci
să înţeleagă: ascultă, vei fi prins şi nu vei mai avea încă o
şansă'', a spus atletul înainte de premiera filmului ''I Am
Bolt'', de la Londra. În luna august, aruncătorul german
de disc Robert Harting, cunoscut pentru remarcile sale, i-
a reproşat lui Bolt că nu se implică suficient în campania
antidopaj, conform unui interviu publicat în revista Sport
Bild, citat de AFP. Pe Bolt ar trebui să-l întrebăm "de ce
nu se angajează în niciun mod în tematica dopajului", a
declarat Harting. "El este sportivul cel mai cunoscut din
lume, iar din această calitate a sa ar trebui să se angajeze
în dezbaterea în curs şi să lupte pentru un sport curat, cu
atât mai mult cu cât numeroşi sprinteri au fost depistaţi
pozitiv, iar el însuşi este pus sub semnul întrebării. Dar
când îl vezi atât de tăcut, asta îţi dă de gândit", a adăugat
Harting. Atletismul mondial a fost în centrul unui scandal
de dopaj istoric, care a dus până la excluderea atleţilor
ruşi de către IAAF de la JO de la Rio de Janeiro.

Adi Mutu, tată din greșeală
Adi Mutu și-a făcut un
renume de Don Juan,
prin prisma faptului că
de-a lungul timpului a
fost combinat cu nu-
meroase vedete auto-
htone. Chiar și așa,
fostul fotbalist a
demonstrat că-i place
mai mult postura de
tătic, decât de crai.
Așa că pe lângă un
băiat cu Alexandra
Dinu și două fete cu
Consuello, Adrian Mutu
se pregătește de un
al copil cu noua lui
soție, Sandra Bachici.
În ultima perioadă Adi

Mutu a încercat să fie cât mai liniștit și să-și vadă de noua
lui familie, cea pe care încearcă să o întemeieze cu
Sandra, însă continuă să fie în centrul atenției. 

Zilele trecute, fostul sportiv era la un sigur pas să ajungă,
de data asta fără vreo implicație, pe prima pagină a
ziarelor. Norocul lui a venit din partea Geaninei Ilieș care
a avut prezență de spirit. Mai exact, prezentă la o petrecere
mondenă, Geanina Ilieș a fost rugată de un reporter să-i
răspundă la câteva întrebări.

WTA a anunţat cine a reuşit
lovitura anului in tenis

- pe ce loc a încheiat Simona Halep
Asociatia de Tenis Feminin (WTA) a anuntat, marti, numele
jucatoarei ce a reusit cea mai frumoasa lovitura a anului.
Poloneza Agnieszka Radwanska a castigat aceasta batalie,
in timp ce Simona Halep a incheiat pe locul secund.
Poreclita "La Profesora", Radwanska s-a impus cu o
lovitura din luna martie, din meciul cu Monica Niculescu
de la Indian Wells.
Radwanska a acumulat 62% din voturi, in timp ce Simona
a primit doar 21% din voturi, pentru lovitura din partida cu
Daria Gavrilova, de la Montreal.
Pe locurile trei si patru s-au clasat Kirsten Flipkens (10 la
suta) si Caroline Wozniacki (7 la suta).
Rezultatele s-au stabilit in urma voturilor iubitorilor tenisului
pe site-ul oficial al WTA.

Simona Halep, cea mai rapidă
jucătoare din lume!

Simona Halep este jucătoarea care poate atinge cea mai
mare viteză în circuitul feminin de tenis, potrivit datelor
furnizate de către Tennis Australia’s Game Insight Group
(GIG). Românca a atins o viteză maximă de 23,04 km/h,
devansându-le pe Carla Suarez Navarro (22,48 km/h) și
Dominika Cibulkova (21,98 km/h).

* * *
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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Rezultatele inregistrate in etapa a 17-
a si clasamentul actualizat

Vineri
ASA Targu Mures - Viitorul 0-2
CSM Poli Iasi - CSU Craiova 2-1

Sambata
Gaz Metan - Concordia Chiajna 3-1
FC Voluntari - Dinamo 1-2

Duminica
Poli Timisoara - Astra 2-0
Steaua - FC Botosani 0-0

Luni
CFR Cluj - Pandurii 0-1

Clasamentul la zi
1. FC Steaua Bucuresti 34p
2. CS Universitatea Craiova 30p
3. CS Gaz Metan Medias 30p
4. FC Viitorul Constanta 30p
5. CFR 1907 Cluj *26p
6. FC Dinamo Bucuresti 26p
-------------------------------------------------
7. FC Botosani 24p
8. CS Pandurii Targu Jiu 23p
9. FC Voluntari 21p
10. FC Astra Giurgiu 20p
11. CSMS Iasi 16p
12. CS Concordia Chiajna 16p
13. ACS Poli Timisoara *4p
14. ASA 2013 Targu Mures *3p

* La inceputul sezonului, CFR Cluj si
ASA Targu Mures au fost depunctate
cu cate 6 puncte, iar Poli Timisoara
cu 14 puncte.

Clasamentul golgheterilor este condus
in contiuare de Azdren Llullaku, acesta
ajungand la 14 goluri inscrise in 17
etape.

Şoimii Pâncota - Luceafărul Oradea
Berceni - ASU Poli
Baloteşti 1 - 3 Academica Clinceni
Mioveni 2 - 0 Sepsi
Metalul Reşiţa 1 - 2 Juventus Bucureşti
Dacia Unirea Brăila 0 - 1 Olimpia Satu Mare
CSM Râmnicu Vâlcea 1 - 0 Unirea Tărlungeni
Foresta Suceava 1 - 1 Dunărea Călăraşi
Chindia Târgovişte 0 - 3 UTA Bătrâna Doamnă
Braşov 2 - 0 Afumaţi

Clasamentul
1 JUVENTUS BUCUREŞTI 42
2 Braşov 37
3 Olimpia Satu Mare 34
4 Sepsi 34
5 UTA Bătrâna Doamnă 33
6 Mioveni 31
7 Chindia Târgovişte 26
8 Afumaţi 24
9 Foresta Suceava 23
10 Luceafărul Oradea 22
11 Academica Clinceni 21
12 Dunărea Călăraşi 20
13 Dacia Unirea Brăila 20
14 CSM Râmnicu Vâlcea 18
15 ASU Poli Timişoara 16
16 Unirea Tărlungeni 11
17 Baloteşti 10
18 Metalul Reşiţa 7
19 Berceni *-
20 Şoimii Pâncota *-

Berceni şi Şoimii Pâncota s-au desfiinţat şi retras din competiţie

Liga 1 de Fotbal: 
Rezultatele complete inregistrate in Liga 1 si clasamentul

Liga B de Fotbal: 
Rezultatele şi clasamentul la zi

SCANDALOS! Cine se opune ca stadionul din Satu Mare 
să se numească "Daniel Prodan":

"L-am cunoscut, nu a fost aşa de mare. Ar fi o greşeală
impardonabilă să iniţiem un cult unui NEPOTRIVIT"

Scandal in Satu Mare dupa ce un consilier s-a
opus propunerii ca stadionul local sa se numeasca
Daniel Prodan.
Kereskenyi Sandor, consilier judetean, sustine
ca ar fi "o greseala impardonabila" ca stadionul
din Satu Mare sa se numeasca Daniel Prodan,
dupa ce fostul membru al Generatiei de Aur a
decedat in urma unui infarct.
"L-am cunoscut personal pe Daniel Prodan si
de departe nu era un fotbalist atat de mare
cum am auzit chiar aici. Era un fotbalist care,
cum sa zic, a jucat cum a putut"

"In ceea ce priveste capacitatile sale morale si intelectuale... despre astea am putea
vorbi foarte mult. Nu cred ca ar trebui sa initiem sau sa cadem in aceasta greseala
ridicola, daca nu impardonabila si sa initiem un cult unui nepotrivit.", a declarat consilierul
judetean din Satu Mare, Kereskenyi Sandor.
Florin Gardoș a reacționat dur, după ce un consilier județean din Satu Mare s-a opus ca
stadionul local să-i poarte numele fostului mare internațional, Daniel Prodan. 
Născut în Satu Mare, Florin Gardoș, nu a mai rezistat și a postat un mesaj pe rețelele de
socializare, în care-l atacă pe consilierul județean.
”Încredibil cât tupeu are nesimțitul ăsta”, a scris jucătorul celor de la Southampton pe
pagina sa de Facebook.

Ultimatum la ASA! Jucătorii au ajuns cu cuțitul la
os: ”Am trăit din banii de la Steaua până acum”

Deși a câștigat cu 2-1 pe terenul celor de la Chiajna, situația celor de la  ASA Târgu
Mureș pare din ce în ce mai complicată. Jucătorii sunt neplătiți și vor să părăsească
echipa în iarnă.
Deși are doar 6 puncte în clasament, gruparea riscă o nouă penalizare din cauza
restanțelor financiare. În acest caz, desființarea echipei devine din ce în ce mai probabilă.
Neplătit de 11 luni, căpitanul echipei, Gabi Matei, susține că a trăit până acum din banii
câștigați la Steaua și le-a dat un ultimatum celor din conducerea clubului.
”Le-am transmis celor din conducere, dacă nu se rezolvă problemele o să plec. Am de
luat 11 salarii, de când am venit, din ianuarie. Dacă nu rezolvă problemele săptămâna
asta, ne punem la masă și reziliem contractul. Eu trăiesc din banii pe care i-am avut de
la Steaua și cam atât, că la Steaua am avut un salariu destul de bun, și din ce am mai
avut strâns.
Nu cred că se va retrage echipa, cred că se vor găsi resurse pentru a termina campionatul
în picioare. Dacă din iarnă se vor rezolva problemele cu banii și se va aproba planul de
reorganizare și bugetul de la primărie există și șanse de salvare”, a declarat Gabi Matei,
la finalul jocului.
Deși nu are o situație financiară la fel de grea ca ceilalți colegii, ajungând la echipă în
vară, Pedro Mingote susține și el că va pleca în iarnă, dacă lucrurile nu se vor rezolva.
”În decembrie o să tragem linie să vedem ce o să fie, sper din tot sufletul să se rezolve
problemele de la club, dar nu depinde de noi. Dacă se rezolvă, mă mai gândesc, dacă nu
se rezolvă îți dai seama că e foarte greu să rămână jucătorii mai importanți.
Nu sunt cu banii la zi, dar nu am problemele pe care le au jucătorii mai vechi, din păcate.
Pentru minear fi greu să trăiesc cum o fac anumiți colegi, toată lumea are nevoie de bani
de acasă”, a spus și Mingote.
Vicecampioana României din 2015 a intrat în insolvenţă din martie 2016 şi dacă nu
prezintă un plan de reorganizare valabil, poate intra în faliment.

Messi și naționala Argentinei au mers acum 20
de zile cu avionul care s-a prăbușit în Columbia

Avionul charter care s-a prăbușit marți
dimineața în Columbia, cu echipa de
fotbal braziliană Chapecoense, a fost
folosit și de către Leo Messi și celelalte
staruri din naționala Argentinei, în ultimul
meci din preliminariile pentru Cupa
Mondială din Rusia.
Cu 20 de zile în urmă, argentinienii au
folosit această aeronavă pentru de-
plasarea în Brazilia, acolo unde au pierdut

în calificările pentru turneul final din Rusia, scor 0-3.
Aeronava de tip RJ85, cu 72 de pasageri şi 9 membri ai echipajului la bord, era aşteptat
pe aeroportul internaţional Jose Maria Cordova Rionegro (Columbia). Martorii şi autorităţile
locale au indicat că aparatul s-a prăbuşit în sectorul Cerro El Gordo din regiunea La
Union, în vestul departamentului Antioquia, a cărei capitală este Medellin.
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(III)
Peșterile Lascaux

Complexul de peșteri din Lascaux, Franța, a devenit celebru
datorită celor 900 de picturi rupestre datând din Paleolitic. Se
estimează că vârsta lor e de 17,300 de ani, iar majoritatea sunt
imagini cu animale de mari dimensiuni.
Peșterile găzduiesc celebrele picturi preistorice, protejate de UN-
ESCO începând cu 1979. Vizitarea lor este complicată până și
pentru oamenii de știință, făcându-se decât rare excepții.
O serie de obiecte preistorice de mare valoare din celebra grota
din Lascaux au fost redescoperite, cu totul intamplator, dupa 30
de ani.

Pine Gap

Pine Gap este o stație de urmărire a sateliților, aflată lângă Alice
Springs în Australia și operată de Australia și de SUA. Amena-
jarea conține un complex computerizat cu 14 domuri care
protejează antenele și peste 800 de angajați. Stația este
semnificativă din punct de vedere strategic, deoarece
controlează sateliții americani de spionaj în momentul în care
aceștia se află deasupra Chinei, Rusiei și Orientului Mijlociu.

Metroul secret din Moscova

Unul din cele mai răspândite zvonuri este cel legat de Metro-2,
sistemul secret de linii de metrou îngropat adânc în subteranul
Rusiei. Construit la ordinele lui Stalin, Metro-2 se zvonește că ar
fi mai lung decât metroul public din Moscova și că ar face legătura
între Kremlin și cartierul Serviciului General de Securitate. Deși
nu există o dovadă oficială, mai mulți muncitori spun că au găsit
accidental urme ale Metroului 2. Lucrările la metroul din Moscova
au debutat în prima parte a anilor ’30. Industrializarea forţată a
URSS a avut ca efect o creştere rapidă a populaţiei oraşelor so-
vietice şi în special a Moscovei, iar infrastructura capitalei trebuia
remodelată pentru a face faţă forţei de muncă în creştere. Cel care
a planificat şi a supravegheat construcţia reţelei de metrou
moscovite a fost Lazăr Kaganovici, descendent dintr-o familie de
evrei ucraineni, care va deveni treptat unul dintre cei mai apropiaţi
colaboratori ai lui Stalin. Kaganovici, în calitatea sa de preşedinte
al Sovietului orăşenesc al Moscovei şi ulterior de Comisar al
Poporului pentru Transporturi (începând cu 1935), a fost principalul
responsabil de reconstrucţia Moscovei din anii ’30 .

Planul de construcţie a metroului moscovit a fost aprobat de con-
ducerea sovietică pe 21 martie 1933 si inaugurat oficial pe 15 mai
1935, cu 13 staţii pe o lungime de 11 kilometri. Actuala reţea de
metrou din Moscova are 190 de staţii pe o lungime totală de 317,5
km. Cea mai adâncă secţiune are 74 de metri. Metroul din
Moscova ocupă locul 2 în topul celor mai aglomerate reţele de
metrou din lume, după cel din Seul. 
Paralel cu sistemul public de metrou, se presupune că ar exista o
reţea de metrou secretă a cărei construcţie a fost ordonată de
către Stalin. Metroul 2 este numele sub care este cunoscută
această reţea secretă de tuneluri şi buncăre de comandă. 
Se afirmă faptul că Metroul 2 este mult mai lung decât cel public
şi că are o adâncime care merge până la 200 de metri. Spionajul
american presupune că Metroul 2 leagă Kremlinul de sediul FSB
(ex-KGB), aeroportul Vnukovo-2 şi de un presupus oraşel sub-
teran la Ramenski. Se spunea de asemenea că Stalin avea acces
la această reţea secretă de metrou chiar de la vila sa de vacanţă
situată în afara Moscovei.
Există diferite teorii referitoare la stadiul actual de dezvoltare al
Metroului 2. Unii afirmă că orice construcţie la Metroul 2 a fost
stopată o dată cu moartea lui Stalin în 1953. Alţii însă susţin că
reţeaua secretă de metrou se extinde având ca paravan proiectele
de dezvoltare a sistemului public de metrou. Se presupune faptul
că oraşul subteran de la Ramenki poate găzdui aproximativ 30000
de persoane, având totodată şi un centru de comandă alternativ
pentru comandanţii din armata rusă. Se crede că acest complex
subteran a fost finalizat la mijlocul anilor ’70 , fiind capabil să asig-
ure condiţii de viaţă pentru mii de oameni pe o perioadă de aprox-
imativ 30 de ani. Conform surselor americane, oraşul subteran de
la Ramenki ar avea depozite uriaşe de alimente, generatoare şi
locuri de dormit amenajate. Cele mai multe dovezi ale existenţei
Metroului 2 vin de la Departamentul Apărării al SUA. Raportul De-
partamentului Apărării din 1991, intitulat Military Forces in Transi-
tion, menționează existența unei rețele extinse de instalaţii
subterane care tranzitează Moscova şi suburbiile sale. Raportul
susţine că această reţea subterană secretă era menită să asigure
funcţionarea guvernului sovietic în cazul unui război nuclear. Se
presupune că actualul administrator al acestei reţele subterane
secrete ar fi Ministerul Apărării. Mulţi cetaţeni ruşi cred în
existenţa Metroului 2 şi îl consideră o dovadă a paranoiei de
care suferea vechiul regim sovietic.

MICA PUBLICITATE
• 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

• Ofer cameră mobilată, dependințe, telefon, frigider, televizor, în
Astoria. Trenuri: Q, N, R. Chiria: $450 pe lună. Tel.: (718) 728-2553

• Housekeeping available for offices, apartments, homecare and
babysitter. Tel.: (516) 864-3177 Eipa sau (516) 482-3265 Elena

• Sky Spa Laser începe clase pentru manichiură, pedichiură și depilare
(waxing). Clasele au numai câte 6 persoane.
Tel.: (718) 896-0070 Mariene



30 noiembrie, 2016 l l 35Romanian Journal • New York

SFATURI UTILE

MOTIVUL PENTRU CARE FEMEILE SUNT
MAI RANCHIUNOASE DECÂT BĂRBAŢII

articol de Ileana Mladinoiu

Exista tendinta sa se creada ca femeile se urasc intre ele si ca
ar fi mult mai ranchiunoase, dupa un anume conflict, comparativ
cu barbatii. Este vorba de un cliseu sau de o caracteristica bio-
logica?
O echipa de cercetatori in biologie si psihologie de la Harvard a
vizionat sute de videouri in care se prezentau competitii sportive,
cu scopul de a observa cum gestioneaza barbatii si femeile o
infrangere ori victorie, obtinute fie in box, tenis de camp, de
masa, badminton…

Rezultatele au relevat ca in
timp ce barbatii sunt mai
agresivi si mai combativi in
timpul unei partide, odata cu
terminarea ei, rivalii isi strang
mana, se bat usor pe umar,
cu alte cuvinte fac pace mai
usor cu acestia, spre deose-
bire de sexul opus.
Pentru a explica fenomenul,
cercetatorii de la Harvard au
facut o paralela cu femelele

cimpanzeu ale caror masculi pot sa se arate foarte violenti,
mergand pana la uciderea unora dintre rivalii lor, ca apoi sa
ajunga la reconciliere pentru binele comunitatii.
Este un comportament vital, pentru ca animalele au nevoie de
forta unui grup sudat pentru a face fata predatorilor. Acest
instinct de “mascul razboinic” se regaseste si la barbati. Ei au
capacitatea sa gestioneaza mai bine conflictele.
Potrivit Joyce Benenson, profesor in cadrul Departamentului de
biologie umana evolutiva, “barbatilor nu le place sa ramana in
conflict pentru a fi siguri ca vor putea conta pe aliatii lor in cazul
unui atac al grupului”.
Asadar, barbatii cultiva mai mult relatiile de prietenie, pe cand
femeile, preocupate de educatia copiilor, de armonia din sanul
familiei, evolueaza intr-un cerc mai restrans. Ele simt mai putin
nevoia sa intretina relatii mai bune cu persoane din exterior (ar
fi o atitudine logica daca tinem cont de distribuirea traditionala a
rolurilor intr-un cuplu).
Credem sau nu, Joyce Benenson ne reaminteste totusi ca
acest comportament feminin poate fi un mare dezavantaj in
mediul profesional si ca ar fi de dorit sa se incerce evitarea
oricarui tip de conflict la birou.
Studiile au demonstrat ca atunci cand femeile se afla in
concurenta pentru ocuparea unui loc de munca, ies mult mai
marcate de pe urma unei astfel de confruntari. “Este ceva de
care orice departament de resurse umane ar trebui sa tina
seama, ca sa atenueze reactiile”, precizeaza Joyce Benenson.

SECRETUL CA SĂ SCAPI DE gRĂSIMEA
ABDOMINALĂ FĂRĂ EFORT FIZIC!

articol de Răzvan

In zilele noastre, este foarte dificil sa scapi de grasimea din
anumite zone ale corpului, cum ar fi talia si soldurile. Insa, in
acest articol, vei descoperi o reteta miraculoasa, care te va
ajuta sa scapi foarte repede de grasimea abdominala!
Este vorba despre o crema nemaipomenita, cu ajutorul careia
vei capata, foarte repede, formele la care ai visat!

Grasimea abdominala va fi eliminata in numai cateva sap-
tamani!
Crema poate fi preparata foarte usor, este naturala 100 %, asa
ca nu trebuie sa te ingrijorezi ca organismul tau va intra in
contact cu substante chimice ori nocive.

Pentru a prepara crema, vei avea nevoie de 2 ingrediente:
O tableta si jumatate de camfor
Un tub mediu de ulei de bebelus

PROCEDURA:
Pune tabletele de camfor in ulei. Amesteca bine, pana cand
obtii o pasta omogena. Asteapta 2 zile. Amesteca bine, inainte
de a folosi crema obtinuta.

FOLOSIRE:
Aplica aceasta crema in fiecare seara, inainte de a merge la
culcare, pe zona abdominala si a taliei. Maseaza lent, cu
miscari circulare.

Nota:
Nu urma tratamentul, daca esti alergic la camfor!

Bea multa apa in timpul tratamentului!
Numai daca folosesti tratamentul in mod constant, vei obtine
rezultatele dorite!
Cu ajutorul acestei creme miraculoase, vei putea elimina
grasimea abdominala, slabind natural in zona abdominala, a
taliei si a soldurilor fara prea mari eforturi si fara sa mergi la
sala!

NU EŞTI gRAS, EŞTI DOAR BALONAT....
ÎNCEARCĂ REŢETA CARE TE SCAPĂ DE

BALONARE ŞI TOXINE ÎN CÂTEVA MINUTE!
articol de Cristian Iacov

Senzatia de balonare care apare dupa masa, te poate face sa
te simti inert sau letargic. Sezonul sarbatorilor e aproape, asa
ca aceasta reteta de detoxifiere, este utila dupa o perioada de
exces.
Toate ingredientele folosite pentru prepararea acestui remediu
au proprietati anti-balonare si detoxifiante.

Iata despre ce este vorba:

Varza - Este bogata in fibre, constituind o buna sursa de
potasiu; contine vitaminele A si C.

Telina - Este benefica tractului digestiv, contine antioxidanti,
este bogata in fibre, iar continutul ridicat de apa, ajuta la
golirea intestinelor.

Lamaia - Este bogata in vitaminele A, B6 si C, care sunt
benefice digestiei si purificarii sangelui.

Marul - Contine fibre si minerale care ajuta metabolismul, fiind
totodata bogat in antioxidanti.

Ghimbirul - Stimuleaza digestia si imbunatateste absorbtia nu-
trientilor in organism. Asadar acesta poate preveni greata,
constipatia, afectiunile tractului gastrointestinal, voma, diareea,
crampele. Totodata, este extrem de util in curele de slabire.

Iata reteta!
Ingrediente

- o radacina de 2-3 cm de ghimbir curatat si maruntit
- 100 de grame de varza tocata marunt
- o telina mica curatata si tocata marunt
- o lamaie maruntita cu tot cu coaja
- un mar taiat cubulete

Mod de preparare:
Pune intr-un vas din sticla toate ingredientele, apoi toarna apa
pana ce toate ingredientele vor fi acoperite. Inchide vasul etans,
agita-l bine si baga-l la frigider pana a doua zi.

Dimineata, strecoara continutul si consuma doar partea lichida.
Efectele nu vor intarzia sa apara!

Bulletproof coffee 
O cafea delicioasă, sănătoasă

şi energizantă!

Ingrediente
* 1 ceașcă de cafea organică, cafea sau ceai din plante chai

ulei de nucă de cocos 1 linguriță (sau mai mult, am pus de
obicei în 2-3 linguri)

* 1 lingura organic iarbă-hrănite unt (m-am prins aici)
* ¼ linguriță de vanilie
* câteva picături de extract de ștevie (opțional)

Instrucțiuni
Pune toate ingredientele într-un blender sau procesor de
alimente. Se amestecă la viteză mare timp de 20 de secunde,
până lipsit de conținut. Bea imediat și se bucură de toată ener-
gia!

Amestecaţi întotdeauna uleiul de nucă de cocos în cafea sau
ceai, pentru a vă asigura că consuma suficiente grăsimi sănă -
toa se.
Practic, am amestec de ulei de nucă de cocos și unt organic
grass-fed (da ... unt) într-o cafea cu un strop de vanilie și,
uneori, o picătură de stevia. Mixerul emulsionează uleiul de
nucă de cocos și untul, astfel încât textura este mai cremosă şi
este un mod delicios de a obține un impuls de grăsimi benefice.
Acest tip de cafea sănătoasă oferă, de asemenea, mult mai
multa energie extinsa pe tot parcursul zilei, fără a mă face
nervoși.

MOTIVUL PENTRU CARE FEMEILE SUNT
MAI RANCHIUNOASE DECÂT BĂRBAŢII

Exista tendinta sa se creada ca femeile se urasc intre ele si ca
ar fi mult mai ranchiunoase, dupa un anume conflict, comparativ
cu barbatii. Este vorba de un cliseu sau de o caracteristica bio-
logica?

Pentru ca muschii folositi atunci cineva zambeste destind fata,
o fac sa fie luminoasa, placuta.
Celebrul scriitor american Dale Carnegie, recunoscut ca fiind si
creatorul unor renumite cursuri de dezvoltare personala, in care
ne invata cum sa ne imbunatatim relatiile cu semenii, referindu-
se la suras, spune:
- Un suras nu costa nimic, dar creeaza mult;
- Nu dureaza decat o clipa, dar amintirea persista cateodata o

viata intreaga;
- Surasul nu poate fi cumparat, cersit, imprumutat sau furat;
- Nu serveste la nimic decat atunci cand este daruit;
- Daca in calea voastra veti intalni un om prea obosit pentru a

va da un suras, daruiti-l pe al vostru. 
Caci nimeni pe lume nu are nevoie mai mare de un suras decat
acela care nu mai poate sa-l ofere;
Incercati sa faceti asta, la inceput va fi fortat, dar cu timpul veti
constata ca surasul este contagios, la suras se raspunde cu
suras.
Treceti prin viata surazand, priviti totul cu umor si veti ramane
tineri!




