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Visul a revenit
AMERICA VA FI GREAT AGAIN
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al SUA
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ACTUALITATE

Fostul şef al ANAF, Sorin Blejnar,
arestat preventiv în dosarul de

trafic de influenţă

Tribunalul Prahova a decis, marţi, arestarea preventivă
a fostului preşedinte al ANAF, Sorin Blejnar, în dosarul
în care acesta este acuzat că, în calitate de şef al
instituţiei, ar fi primit peste 13 milioane de lei, alături
de alte persoane, pentru exercitarea influenţei asupra
unor subalterni.
"A fost admisă propunerea şi s-a dispus arestarea
preventivă pentru 30 de zile de la data punerii în ex-
ecutare a mandatului. Cu drept de contestaţie în 48
ore de la comunicare. Inculpatul nu a fost prezent la
pronunţare", a declarat purtătorul de cuvânt Alina
Anton pentru MEDIAFAX.
Anterior, fostul şef al ANAF a fost eliberat, marţi, ca
urmare a expirării mandatului de reţinere, şi a părăsit
clădirea Tribunalului Prahova, transmite corespondentul
MEDIAFAX.
Mandatul de reţinere emis pe numele lui Blejnar a
expirat la ora 16.10, potrivit unor surse judiciare.
Imediat, fostul şef al ANAF a părăsit clădirea Tribunalului
Prahova după ce a aşteptat mai bine de 3 ore.
Sorin Blejnar a fost reţinut, luni după amiază, de
procurorii DNA Ploieştim pentru trafic de influenţă.
El şi-a petrecut noaptea în arestul Poliţiei Prahova,
care se află la Câmpina. Procesul în care s-a judecat
cererea de arestare preventivă a avut ca termen ora
13.00, Sorin Blejnar fiind adus la Tribunalul Prahova
cu puţin timp înainte de această oră.
Procurorii anticorupţie îl acuză pe Sorin Blejnar că,
în cursul anului 2011, a acceptat din partea unui
afacerist promisiunea unui procentaj de 20% din val-
oarea unor contracte ce urmau a fi încheiate la nivelul
ANAF.
Banii respectivi urmau să-i fie remişi lui Blejnar în
schimbul exercitării influenţei asupra unor subalterni,
pentru ca aceşti 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", potrivit
unui comunicat de presă al Direcţiei Naţionale
Anticorupţie, postat pe site-ul instituţiei.
"Cine ascultă nişte denunţuri ale unor oameni cu
probleme, poate să ia măsuri, dacă are putere", a
declarat, luni seară, la ieşirea din sediul DNA Ploieşti,
Sorin Blejnar, care a mai precizat că este "total" nevi-
novat.
El urmează să fie prezentat marţi magistraţilor Tri-
bunalului Prahova, cu propunere de arestare preventivă
pentru 30 de zile.
Fostul şef ANAF a fost condamnat, în primă instanţă,
la cinci ani de închisoare, într-un dosar în care este
acuzat, alături de soţii Radu şi Diana Nemeş, de
complicitate la evaziune fiscală cu produse petroliere
şi constituirea unui grup infracţional organizat.

Guvernul atacă la Curtea
Constituţională legea adoptată

de Parlament care prevede
creşteri salariale în sănătate şi

învăţământ
Premierul Dacian Cioloş a declarat marţi că Executivul
va cere un control de constituţionalitate pe Legea de
aprobare a OUG 20 care prevede mai multe creşteri
salariale pentru bugetari, precizând că că această
acţiune priveşte legea şi nu ordonanţa în sine.
"Analizând un pic la rece lucrurile după votul de ieri,
prima întrebare pe care mi-o pun este dacă PSD şi cei
care au votat această lege chiar doresc majorările
salariale pe care le-au votat. Constatăm că sunt mai
multe încălcări ale legislaţiei şi ale Constituţiei, pe care
nu e posibil să nu le fi conştientizat în momentul
respectiv", a susţinut şeful Executivului.
El a explicat că nu s-a făcut o dezbatere reală,
transparentă a amendamentelor care au fost propuse,
că nu s-a respectat Legea responsabilităţii fiscal-
bugetare, potrivit căreia cu şase luni înaintea alegerilor
parlamentare nu pot fi adoptate acte normative pentru
mărirea salariilor, dar şi faptul că nu s-a respectat
principiul bicameralismului, care spune că o lege care
e modificată fundamental faţă de formala votată de
prima Cameră, atunci proiectul se reîntoarce pentru a fi
dezbătutre şi votate amendamentele.
"Suntem nevoiţi să cerem un control de con sti tu ţio na -
litate a acestei legi care a fost adoptată . Vreau să fiu
foarte clar: această solicitare vizează doar legea care
modifică OUG 20, nu ordonanţa de urgenţă ca atare(...)
O parte din vicii puteau fi corectate dacă ar fi existat o
discuţie onestă între guvern şi o parte din comisiile par-
lamentare. Impactul bugetar riscă să pună în pericol
aplicarea unei legi a salarizării unitare în anii următori
şi oricum aceste modificări recrează sau adâncesc
inecghităţi salariale pe care noi le dorim corectate", a
mai declarat premierul Cioloş.
Deputaţii au adoptat luni după-amiază legea pentru
aprobarea OUG 20 care prevede mai multe creşteri
salariale pentru bugetari cu 184 de voturi "pentru", un
singur deputat refuzând să îşi exprime votul.
Comisiile reunite de buget şi muncă din Camera
Deputaţilor au aprobat săptămâna trecută majorarea
cu 15% a salariilor de bază din învăţământ începând
cu 1 ianuarie 2017, amendamentul fiind votat de către
parlamentarii PSD şi UDMR, liberalii absentând. Totodată,
deputaţii din comisiile menţionate au mai aprobat şi
plata sporurilor pentru personalul medical la nivelul
anului 2016, nu 2009 cum era până acum, precum şi
majorarea cu 25% a salariului de bază de încadrare de
care beneficiază personalul din aparatul propriu al
CNAS.
Astfel, în sistemul gradaţiilor de merit va fi inclus, alături
de personalul didactic de predare, şi personalul de
predare şi cercetare din universităţi, cel auxiliar din
învăţământ şi asimilat acestuia, în care este inclus şi
personalul din Bibliotecile Centrale Universitare, în urma
unui amendament propus de preşedintele Federaţia
Naţională Sindicală "Alma Mater", Anton Hadăr.
Comisiile reunite au decis şi ca majorarea salarială de
15% să se aplice şi personalului din inspectoratele
şcolare, fiind inclus personalul administrativ. Totodată,
deputaţii au votat un alt amendament prin care cercetătorii
sunt asimilaţi din punct de vedere salarial cu gradele
didactice, iar consilierii juridici din învăţământ vor fi
trecuţi în categoria personalului didactic auxiliar, cu
drepturile aferente.
La funcţiile de conducere în didactic auxiliar au fost
eliminate restricţiile de ocupare, putând fi ocupate atât
de informaticieni, cât şi de ingineri şi de alte categorii.
Deputaţii au făcut şi corecţii la grile, fiind corelate
categorii salariale de personal cu studii medii cu cele
cu studii superioare, unde s-au constatat ''inechităţi''.

Senatul a adoptat tacit două
majorări ale punctului

de pensie din 1 ianuarie 2017
Senatul a adoptat tacit luni două propuneri legislative,
una care prevede majorarea până la 1.072 de lei a
punctului de pensie începând cu 1 ianuarie 2017 şi la
peste 1.200 de lei de la 1 iulie 2017, iar cealaltă majorarea
pensiilor celor care au lucrat în CAP-uri.
Prima propunere, iniţiată de mai mulţi parlamentari, în
majoritate de la PSD, prevede că valoarea punctului de
pensie să nu fie mai mică decât 40% din câştigul salarial
mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor
sociale de stat începând cu 1 ianuarie 2017, respectiv
45% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea
bugetului asigurărilor sociale de stat începând cu 1 iulie
2017. Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 a fost
de 2.681 lei, iar valoarea punctului de pensie de 871,7 lei.
Dacă s-ar menţine acelaşi nivel, atunci punctul de pensie
s-ar majora la 1.072 de lei de la 1 ianuarie 2017 şi la
1.206 de lei de la 1 iulie 2017. Cealaltă iniţiativă prevede
majorarea pensiilor celor care au lucrat la CAP, Haralambie
Vochiţoiu, unul dintre iniţiatori, susţinând că este "treaba
guvernului" să caute soluţii pentru acest lucru. Potrivit
propunerii de modificare a Legii nr.263 privind sistemul
unitar de pensii publice, pensiile foştilor membri ai coop-
erativelor agricole din agricultură se majorează la 500 de
lei prin acordarea unei indemnizaţii sociale.
''Trebuie să votăm acest proiect de lege atât de necesar
celor care la ora asta au doar 350 de lei pensie. 500 de lei
oricum este insuficient, dar anticipez corul de bocitoare din
Ministerul de Finanţe, care ne va spune că nu sunt bani.
(...) Aş prefera să nu mai auzim încă o dată că nu se
poate. Guvernul trebuie să caute soluţii pentru aceşti
români care au lucrat în agricultură şi au contribuit de-a
lungul vieţii lor la construcţia acestei ţări'', a declarat în
timpul dezbaterilor de la Comisia de muncă Haralambie
Vochiţoiu. Ambele propuneri legislative aveau rapoarte de
admitere din partea comisiilor de specialitate. Pentru
ambele proiecte termenul de adoptare tacită a fost împlinit
pe 2 noiembrie 2016. Proiectele vor merge la Camera
Deputaţilor, care le va dezbate în calitate de for decizional.

ALEGERI PARLAMENTARE 2016.
AEP: 18.906.721 de români sunt
înscrişi în Registrul electoral

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că,
la data de 8 noiembrie 2016, numărul alegătorilor înscrişi
în Registrul electoral - inclusiv cetăţenii care vor împlini
18 ani până la data de 11 decembrie 2016 - este de
18.906.721. Potrivit anexelor prezentate în comunicarea
AEP, pe listele din străinătate sunt înscrişi 943 cetăţeni cu
drept de vot de sex feminin în vârstă de peste 100 de ani,
dar şi 687 de cetăţeni cu drept de vot de sex masculin în
vârstă de peste 100 de ani.
Conform AEP, autorităţile române au primit 8889 de cereri
de vot prin corespondenţă la alegerile din 11 decembrie.
În topul ţărilor în care românii au solicitat să voteze prin
corespondenţă de află Spania, cu 2794 de cereri, Italia
(1228) şi Republica Moldova (880). La polul opus, se află
12 ţări, printre care Bulgaria, Camerun, Estonia, Georgia,
Mexic, Rusia, Vanuatu şi Vietnam, cu câte o solicitare
pentru vot prin corespondenţă.
AEP atenţionează, însă, că datele referitoare la numărul
total de cetăţeni cu drept de vot înscrişi în Registrul
electoral sunt într-o continuă modificare, fiind actualizate
prin operaţiuni curente efectuate de primari, prin importuri
de date de la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Ad-
ministrarea Bazelor de Date şi de la Direcţia Generală de
Paşapoarte.
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Vin chinezii şi 
ne cumpără litoralul

Compania THR Marea Neagră, care deţine cele mai multe
unităţi hote liere din România, unele lăsate în pa ragină de
ani întregi, a vândut ho te lurile Alfa şi Beta din Saturn
către compania Alternative Green, po trivit datelor oficialilor
THR Ma rea Nea gră. Compania este deţinută de doi
chinezi, Ye Feng şi Ye Qinfei.
„Hotelurile nu mai funcţionau de multă vreme, a rămas
doar scheletul clădirii. Au cumpărat pentru teren, preţul se
ridică la un milion de euro“, a declarat pentru ZF Mielu
Dobrin, şeful THR Marea Neagră.
Cele două hoteluri, nerenovate şi nefuncţionale, ce
figurează ca fiind clasificate la o stea, se află la doar 400
de metri de plaja Mării Negre din staţiunea Saturn.
THR Marea Neagră (Turism, Hoteluri, Restaurante Marea
Nea gră- simbol bursier  EFO) are în por tofoliu 24 de
unităţi de cazare, clasificate de la o stea până la patru,
precum şi 20 de centre de alimentaţie publică. Hotelurile
pe care le deţine sunt în staţiuni ca  Eforie Nord, Eforie
Sud, Venus, Saturn şi Neptun, însumând 7.984 de locuri
de cazare. Multe hoteluri sunt nerenovate şi de câţiva ani
scoase la vânza re. Compa nia mai deţine trei aqua park-
uri şi patru baze de tratament.
În 2015, cifra de afaceri a com paniei a fost de 34,18
milioane lei, cu 15% mai mare faţă de anul anterior.

Pâinea românească care
cucereşte Europa

Brutăria din Sântimbru, cea mai cunoscută din judeţul
Alba, păstrează o reţetă veche de 300 de ani, care a
cucerit oamenii zonei , dar şi Europa.

Locuitorii din localităţile vecine vin de zeci de ani să
cumpere pâinea caldă, frământată cu respect pentru
învăţăturile părinteşti. 
Pâinea de Sântimbru, un produs autentic tradiţional, se
face din făină, maia, apă, drojdie, sare şi ulei şi nu are
compuşi chimici. Se coace apoi pe tăvi de fier unse cu
puţin ulei, într-un cuptor din cărămidă şi vatra din argilă, la
fel ca acum 100 de ani.
Călin Matieş, administratorul brutăriei şi preşedintele
Federaţiei Naţionale a Producătorilor de Produse Tradiţionale
din România, spune că pâinea de Sântimbru, ce are o
tradiţie de circa 45 de ani, a ajuns în aproape toată
Europa, iar din ea au gustat oficialităţi din străinătate,
diplomaţi, actori, sportivi de marcă, dar şi politicieni.
"Ar trebui să consumăm produse locale, pentru că aşa ne
dăm nouă de lucru. Când dumneavoastră cumpăraţi o
pită de Sântimbru, salariatul meu poate să meargă la
măcelarul din colţ care, la rândul său, va avea bani să
plătească fermierului pentru un animal, iar cel din urmă
va plăti apoi un ţăran, un cultivator. 

Dacă nu mai cumpăraţi un produs tradiţional românesc,
tot lanţul acesta dispare, pentru că le veţi oferi de lucru
fermierului din Franţa, măcelarului din Italia şi aşa mai de-
parte", a spune Călin Matieş, potrivit Mediafax.
Ministerul Agriculturii a atestat nouă produse tradiţionale
ale brutăriei din Sântimbru, între acestea numărându-se
şi "Pita Cetăţii".
Aceasta are o formă similară cu a Cetăţii Alba Carolina
din Alba Iulia, o stea cu şapte colţuri, fiind şi cel mai
recent produs de promovare a municipiului. Cetatea din
Alba Iulia este o fortificaţie impunătoare de tip Vauban,
care se întinde pe circa 110 hectare.
"Pita Cetăţii" are la bază o reţetă inedită, având ca ingre-
diente: 40% suflet de român, 30% mândrie locală, 20%
tradiţie, iar 10% la sută – făină, maia, apă, drojdie, sare şi
ulei. Oraşele mari din Europa sunt asociate cu edificiile
lor emblematice: Londra cu Big Ben, Parisul cu Turnul
Eiffel, Bruxelles cu Manneken Pis. Din Alba Iulia turiştii
pot cumpăra "Pita Cetăţii" şi "Vinul Cetăţii".
"Un oraş numai cu pietre cărămizi şi case, e unul sec. În
momentul în care oraşul are un gust, e un lucru extraordinar.
Noi procedăm la fel ori de câte ori avem un musafir: îi
punem pe masă un produs tradiţional cu care ne mândrim
(vinul şi pita Cetăţii - n.r.). Turiştii, când vin în vizită, vor să
guste din produse tradiţionale care reprezintă oraşul", a
mai spus Călin Matieş.
"Pita Cetăţii" are 1,2 kilograme şi costă opt lei.

Cel mai mare graffiti din
Bucureşti se realizează

în Regie: "Blocurile ar trebui
să fie un pic mai colorate..."

Cea mai mare pictură murală din Bucureşti va vea 18
metri înălţime acoperind în jur de 360 de metri pătraţi de
desen. Proiectul va fi finalizat cel mai probabil pe 19
noiembrie, fiind realizat pe o clădire din Regie de către cei
de la Sweet Damage Crew.
Pentru desen s-au pregătit 100 de litri de vopsea lavabilă
şi peste 150 de spray-uri cu vopsea, estimându-se un
total de 200 de ore de muncă, unele dintre ele desfăşurându-
se la 20 de metri înălţime faţă de sol, distanţă la care
băieţii vor urca cu ajutorul unei nacele.

Dacă vremea va "ţine" cu ei, cei de la Sweet Damage
Crew vor termina pictura peste aproximativ două săptămâni.
Contactat de MEDIAFAX, Cage a declarat că această
pictură are ca scop "înfrumuseţarea oraşului".
"Blocurile ar trebui să fie un pic mai colorate faţă de griul
ăsta obositor din Bucureşti", a spus artistul.
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PE SCURT,PE SCURT,
ULTIMELE ȘTIRIULTIMELE ȘTIRI

adunate şi prelucrate

de Vasile Bădăluţă

* Vineri, 4 noiembrie ac., colegul nostru John Pre-
descu s-a stins din viața pământească la vârsta de
89 de ani. Domnul să-l odihnească în pace!

* Rețeaua teroristă Al-Qaida a anunțat că pregătește
atacuri în statele americane New York, New Jersey,
Texas și Virginia cu ocazia scrutinului prezidențial
și parlamentar din SUA. Au fost anunțate atentate
înaintea, în timpul și după alegeri.

* Ieșirea Marii Britanii din UE este din nou incertă.
Înalta Curte de Justiție de la Londra a decis că Gu-
vernul britanic nu poate declanșa Brexit-ul fără Par-
lament.

* Municipiul Timișoara va deveni Capitala Europeană
a Culturii în anul 2021.

* Pe 14 noiembrie a.c., Luna se va afla la cea mai
apropiată distanță de Pământ. Un eveniment similar
a avut loc în ianuarie 1948 și se va repeta în noiem-
brie 2034.

* PSD nu susține organizarea unui referendum pentru
revizuirea Constituției, care să aibă loc în 11 de-
cembrie, în aceeași zi cu alegerile parlamentare.

* Un consul al României în Republica Moldova a fost
accidentat grav, pe trecerea de pietoni, de o mașină
condusă de un polițist.

* În centrul localității Sarmașu (jud. Mureș), un ado-
lescent l-a bătut cu bestialitate pe un bărbat,
sperând să-i poată lua banii.

*  4 studenți israelieni din Constanța au fost arestați
preventiv pentru că sechestraseră un tânăr din
Ploiești pe care apoi l-au dus pe malul unui lac, l-
au bătut și l-au amenințat cu moartea.

* Poliția franceză a început să evacueze migranții care
își făcuseră o tabără lângă o stație de metrou din
Paris.

* Președintele Klaus Iohannis a declarat că majorările
salariale propuse de PSD au ajuns într-o ”zonă pop-
ulist-electoralistă”.

* Speriați de cutremure, mai ales după ultimul care a
fost foarte puternic, românii din centrul Italiei vor să
se întoarcă acasă.

* În București, un tren de metrou a rămas blocat în
tunel, provocând mari întârzieri și speriind
pasagerii.

* În Turcia, un atentat cu o mașină-capcană, lângă un
sediu al poliției, a dus la moartea a 8 persoane și
rănirea a peste 100.

* Candidatul prorus Igor Dodon îl amenință pe Traian
Băsescu cu pierderea cetățeniei moldovenești dacă
mai susține unirea R. Moldova cu România.

* Distanța până la primul grup sanitar deschis pe Au-
tostrada Nădlac-Arad este de 40 kilometri, situație
care a adus multe critici României.

* Un șofer român de TIR care transporta cocaină spre
Marea Britanie a fost condamnat la închisoare și la
o amendă de 1,3 milioane euro.

*  3 instructori militari americani au fost uciși într-un
incident produs în incinta unei baze aeriene din Ior-
dania.

* Dintr-un recent sondaj, rezultă că doar 6% dintre
români practică sportul (fitness) ca necesitate fizică
pentru sănătate.

* Un român care sosise la Londra de doar două zile
a fost ținta unui atac tâlhăresc și a fost împușcat
mortal de către hoț.

* ANAF vrea să-i oblige pe proprietari să perceapă
chirie de la rude sau de la prieteni. Gazdele ar urma
să plătească, individual, câte 5,5 % taxă din salariul
minim pe economie.

* Ambasada Suediei a postat un film omagial dedicat
eforturilor Laurei Codruța Kovesi  de a elimina
corupția din țară.

* Scriitorul Mircea Cărtărescu a spus că Victor Ponta
este ”simbolul a tot ce e mai corupt, mai mincinos
și mai toxic” în politica românească.

* Printr-o scisoare deschisă, Federația Sanitas cere
demisia ministrului Muncii, Dragoș Pîslaru, pentru
afirmațiile acestuia potrivit cărora medicii au fost
atrași într-un ”demers abject” care face ”jocurile
PSD”.

* Corectitudinea politică poate aduce comunismul  în
Canada? Acolo, în școli, profesorii trebuie să se
adreseze elevilor cu apelativul ”tovarășe”!

* În sediul Universității Rutgers din statul american
New Jersey, un individ având  un cuțit în mână a
rănit mai multe persoane.

* Conducerea Facebook  - și fondatorul acesteia,
Mark Zuckerberg – sunt obiectul unei anchete pen-
tru faptul că sunt tolerate mesajele violente.

* Parchetul General a emis un comunicat istoric din
care rezultă că Iliescu și clica lui sunt responsabili
pentru crimele din 22 decembrie 1989 și din zilele
următoare.

* Cu o economie care se poticnește din ce în ce mai
mult, jumătate dintre italieni vor ieșirea din UE.

* Judecătoarea Gabriela Baltag de la Tribunalul
Neamț, cunoscută mai ales ca președintă a
Asociației Magistraților din România (AMR), a de-
venit membră a Consiliului Superior al Magistraților
(CSM).

* Românul Valentin Ion a fost condamnat la 34 de ani
închisoare pentru uciderea, în 2013, a voleibalistei
olandeze Ingrid Visser și a partenerului ei, după
care criminalul le-a dezmembrat cadavrele.

* Pe Autostrada Soarelui a avut loc un foarte grav ac-
cident rutier în care au fost implicate 29 de mașini.
În accident și-au pierdut viața 3 persoane și 57 au
fost rănite și transportate la spitale din Capitală.

* Președintele Comisiei pentru Afaceri Externe din
Parlamentul European opinează: ”Campania
electorală din SUA a fost marcată de populism și
atacuri personala. Toate acestea sunt un pericol
pentru democrație”.

* Compania Națională Poșta Română a anunțat că
primele plicuri cu buletinele de vot destinate
românilor din străinătate care vor vota prin
corespondență la alegerile parlamentare, au plecat
către alegători.

* În Germania au loc verificări mai amănunțite pentru
depistarea altor islamiști-musulmani extremiști care
s-au infiltrat în armată.

* Ministerul Justiției a pus în dezbatere publică proiec-
tul de modificare a legii privind executarea
pedepselor și a măsurilor privative de libertate, ur-
mând ca deținuții care își exercită pedeapsa în
condiții necorespunzătoare să primească 3 zile de
libertate pe lună.

* PNL l-a desemnat în unanimitate pe Dacian Cioloș
ca propunere de premier. Cioloș a apreciat sloganul
PNL,”prin noi înșine”, ca fiind ”cel mai potrivit”.

* La intrarea în Sibiu, 5 persoane , dintre care doi
copii, au fost rănite într-un accident care a avut loc
sâmbătă, după ce un șofer foarte obosit a intrat pe
contrasens.

* La Cluj-Napoca a fost lansată prima întreprindere
din țară destinată persoanelor cu sindromul Dows.

* Sistemul informativ al cardului de sănăatate s-a de-
fectat din nou la doar două zile după ce fusese
reparat.

* Au fost stabilite completele de 5 judecători din
componența instanței supreme pentru 2017. Prin
decret prezidențial, Iulia Tarcea a fost numită
președinte al Instanței Supreme.

* Într-un parc național din Australia, prietenia
neobișnuită dintre un ursuleț koala și un fluture
atrage mii de oameni.

LA ORA DE UMOR
- Ionele, tu ce vrei să te faci când vei fi mare?
- Visez să fiu milionar, ca tata.
- Păi tatăl tău e milionar?
- Nu, dar și el visează...

***
- Copii, știe careva  cine a introdus acupunctura în

țara noastră?
- Știu eu, doamna învățătoare. Vlad Țepeș a intro-

dus-o...
***

- De ce ești așa de agitat?
- Nu știu ce să fac: să mă duc sau să nu mă duc

mâine  la nuntă?
- Păi cine se însoară?
- Eu.

VORBE ÎNȚELEPTE
• Râzând de propriile greșeli, îți poți prelungi viața.

(Shakespeare)

• Dumnezeu i-a dat omului două urechi și o gură pen-
tru ca să asculte mai mult și să vorbească mai puțin.

• Toți se plâng de lipsă de bani, dar nimeni nu se
plânge de lipsă de minte.
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Victor Ponta a scăpat
de controlul judiciar

Fostul premier Victor
Ponta a scapat de con-
trolul judiciar impus in
dosarul in care este
acuzat de complicitate
la spalare de bani.
In acest dosar, Ponta
este acuzat ca ar fi luat
220.000 de euro pentru
a organiza o vizita in
Romania a unei "per-
sonalitati politice straine",
despre care deputatul
Sebastian Ghita, si el

acuzat in dosar, spune ca este fostul premier britanic
Tony Blair. Prin aceasta intalnire, Ponta urmarea sa
castige capital electoral, pentru ca in acel an, 2012,
urmau sa aiba loc alegeri locale si parlamentare.
DNA sustine ca cei 220.000 de euro au fost obtinuti
prin persoane interpuse, de la omul de afaceri.
La schimb, omul de afaceri a fost desemnat candidat
al partidului, in cadrul unui colegiu electoral din judetul
Prahova, iar dupa alegeri acesta a ajuns deputat in
Parlament.

Preşedintele Klaus Iohannis 
a promulgat legea cashback.

Clienţii pot primi numerar până
la 200 lei

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat marţi legea
cashback, prin care comercianţii cu o cifră de afaceri
de peste 10.000 de euro şi unele instituţii publice pot
să elibereze clienţilor, la cerere, numerar în valoare
de cel mult 200 de lei.
Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind intro-
ducerea sistemelor moderne de plată, reexaminată
la cererea Preşedintelui României, a fost adoptată în
unanimitate de membrii Camerei Deputaţilor la sfârşitul
lunii octombrie. Dacă în varianta iniţială a legii,
întoarsă de şeful statului în Parlament, comercianţii
erau obligaţi să acorde avansuri în numerar, în forma
care a venit a doua oară la promulgare se arată că
''persoanele juridice prevăzute alin. (1) şi (3) oferă
serviciul de avans în numerar la terminalele de plată
în baza contractelor încheiate cu instituţiile acceptante
şi pot acorda avansuri în numerar. Acestea afişează
la loc vizibil semnul privind acordarea acestui serviciu,
precum şi informaţii privind costurile serviciului''.
Persoanele juridice la care textul face referire sunt
operatorii economici furnizori de servicii de utilitate
publică, precum şi instituţiile publice care încasează
impozite, taxe, amenzi, dobânzi, penalităţi de întârziere,
penalităţi şi alte obligaţii de plată şi cei care desfăşoară
activităţi de comerţ cu amănuntul şi care realizează
anual o cifră de afaceri mai mare de 10.000 de euro.
De asemenea, potrivit legii, operatorii economici
furnizori de servicii de utilitate publică, precum şi
instituţiile publice care încasează impozite, taxe,
amenzi, dobânzi, penalităţi de întârziere, penalităţi şi
alte obligaţii de plată au obligaţia să accepte încasări
şi prin intermediul cardurilor de debit şi al cardurilor
de credit, iar persoanele juridice care desfăşoară
activităţi de comerţ cu amănuntul şi care realizează
anual o cifră de afaceri mai mare de 10.000 de euro
în echivalent lei au obligaţia să accepte ca mijloc de
plată şi cardurile de debit şi cardurile de credit.
Guvernul a avertizat însă în punctul de vedere asupra
legii că aplicarea acestei măsuri generează cheltuieli
suplimentare la nivelul autorităţilor şi instituţiilor
publice, determinate de implementarea sistemelor
moderne de plată.

Tranzacţiile privind avansul în numerar se asimilează
retragerilor de numerar de la bancomate, iar comi-
sioanele aferente tranzacţiilor se stabilesc conform
contractelor în vigoare între părţi. Comercianţii pot
percepe, de la titularul cardului, un comision care nu
poate depăşi 1% din valoarea avansului acordat. În
cazul în care suma existentă în casă, la dispoziţia
comercianţilor acceptanţi de carduri, nu acoperă
suma solicitată de clientul utilizator de card, acesta
va primi suma disponibilă.
O altă prevedere a actului normativ este cea prin
care ''băncile acceptante de carduri au obligaţia de a
instala terminale de plată în termen de maximum 30
de zile de la data solicitării.
Instalarea terminalelor de plată se face la solicitarea
operatorilor economici, instituţiilor publice, persoanelor
juridice prevăzute în baza contractelor încheiate în
acest scop, în toate locurile indicate de aceştia''.
Amenzile variază între 5.000 şi 50.000 de lei. Legea
intră în vigoare la 1 ianuarie 2017, iar băncile
acceptante de carduri au obligaţia să asigure infra-
structura şi dotările proprii necesare, în vederea
ordonării plăţilor prin intermediul mijloacelor moderne
de plată şi al realizării transferului între contul de
card şi contul beneficiarilor sumelor plătite, precum
şi pentru acordarea de avansuri în numerar la termi-
nalele de plată, în termen de maximum 90 de zile de
la data intrării în vigoare
Proiectul a fost iniţiat de către deputatul UDMR Zsolt
Molnar şi contrasemnat de alţi 31 de parlamentari
PSD, PNL şi UDMR.

Expertizele seismice ale
blocurilor din Buzău au

dispărut. Zeci de blocuri erau
clasificate cu risc la cutremur

Reprezentanţii Primăriei Buzău solicită urgent sprijin
financiar de la Guvern, după ce au constatat că doc-
umentele care atestau că zeci de blocuri sunt clasificate
cu risc seismic ridicat au dispărut, iar autorităţile
locale nu au bani să le refacă.

Dispariţia expertizelor seismice din oraşul aflat la
mai puţin de 100 de kilometri distanţă de Vrancea a
fost descoperită după ce unii locatari ai blocurilor cu
bulină roşie au cerut să li se prezinte documentele.
Pe site-ul Primăriei Buzău este afişată doar o listă a
clădirilor de pe raza municipiului, care au fost
expertizate tehnic şi încadrate în clasele I-III de risc
seismic.
Lista cuprinde 44 de blocuri şi case şi a fost actualizată
în 2005, în baza unor verificări făcute în 1993, 1994
şi 1997, însă fără să fie prezentate şi dovezile care
să justifice aceste încadrări.
"Fizic, aceste expertize nu se regăsesc nicăieri şi
oricum aveau o valabilitate de 10 ani, deci oricum ar
fi trebuit să fie efectuate altele noi. Expertizele s-au
tot căutat şi nu au fost găsite. Ele nu sunt de găsit de
ani de zile. S-au căutat în arhive. 

Unii spun că s-ar putea să existe, nu ştiu unde, într-o
arhivă. La Consiliul Judeţean întotdeauna s-a spus
că sunt acolo, în orice demers. Partea importantă
este că oricum ele sunt făcute în urmă cu mai mult
de 10 ani, undeva în 2003, ele au expirat să spunem
aşa, adică ar fi trebuit să fie reînnoite. Este o procedură
care necesită fonduri, pe care primăria nu le are, de
aceea am făcut un demers, un memoriu tehnic, pe
care l-am înaintat către Guvern, pentru ca să putem
atrage fonduri. Noi nu primim decât circa 20 la sută
din banii care se strâng din contribuţiile tuturor. Am
făcut la începutul lunii octombrie un memoriu tehnic
către Guvern, către domnul vice-prim-ministru Vasile
Dâncu, prin care solicităm lucrurile acestea, adică
sprijinul Guvernului pentru a primi fonduri, inclusiv
pentru a reuşi să facem o nouă expertiză, să putem
face ceva concret şi în privinţa reabilitării blocurilor,
acolo unde se poate, dar şi în privinţa efectuării unor
noi expertize", a declarat corespondentului MEDIAFAX,
Gabriel Peneş, purtătorul de cuvânt al Primăriei
Buzău.
Expertul tehnic Viorel Constantinescu spune că efec-
tuarea unor noi expertize ar fi utilă pentru descoperirea
altor clădiri în care locatarii sunt expuşi la riscuri.
"Eu cred că dacă cineva este interesat le poate găsi
pe cele vechi, din moment ce au fost utilizate şi
transmise peste tot, la momentul respectiv. Cred că
se pot găsi la cei care s-au ocupat de partea de
documentaţii pentru spaţii comerciale. Acolo trebuie
căutat , în final se vor găsi. Multe dintre ele au fost
date celor care au intrat în posesia spaţiilor, că aveau
nevoie de ele. Reprezentanţii primăriei pot spune
orice, dar eu pot să spun partea tehnică. O astfel de
clădire nu se poate îmbunătăţi pe traseu. În general,
orice clădire care a fost făcută fără să fie respectate
nişte norme seismice, pentru că atunci nu existau,
nu are cum să răspundă pozitiv la viitoarele solicitări
seismice. Aceste clădiri care au fost proiectate după
normele care erau la momentul respectiv şi şi nu
ţineau cont de exigenţele de manifestare a unei
acţiuni seismice, nu au cum să se încadreze în urma
unor alte expertize într-o stare mai bună. Pot însă fi
depistate şi altele. Este posibil să fie şi altele”, a mai
precizat expertul tehnic Viorel Constantinescu.
Viorel Constantinescu susţine însă că, la Buzău, în
cazul unui cutremur precum cel din 1977, clădirile cu
bulină roşie ar putea rezista.
"Din punct de vedere tehnic eu spun că, în Buzău,
nu avem un risc teribil, adică nu înseamnă că într-o
mişcare seismică echivalentă cu cea din 1977, pe
care o avem catalogată, îi ştim caracteristicile, nu
există riscul ca acele clădiri care sunt încadrate în
clasele periculoase I şi II să se prăbuşească, dar se
vor acumula avarii. Oamenii ştiu, cei din Buzău, care
locuiesc în clădiri care sunt clasate într-o clasă de
risc seismic inferioară celei denumite III, cele care
sunt în I şi II, că sunt periculoase. Asta nu înseamnă
că se vor prăbuşi la primul cutremur. Există un risc.
Se vor produce degradări ale pereţilor de comparti-
mentare. Consider că cei care locuiesc în astfel de
case cunosc starea acestor clădiri. Problema este şi
de legislaţie. În momentul în care locuinţele şi spaţiile
comerciale sunt proprietate, statul trebuie să găsească
o modalitate legală de intervenţie, pentru că pentru a
interveni în proprietatea cuiva este o chestiune care
trebuie să fie făcută cu nişte reglementări, să se
vadă care e contribuţia statului, a oamenilor", a
declarat Viorel Constantinescu, pentru MEDIAFAX.
Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă Buzău susţin că doar primăria poate să
prezinte lista cu zonele de risc din municipiu.
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Decembrie 1989 are şi documente care 
nu erau de nasul poporului

La scurt timp după decizia de ex-
tindere a “Dosarului Revoluţiei” şi
asupra evenimentelor de după 22
Decembrie 1989, Augustin Lazăr,
procurorul general al României, a
anunţat că va solicita declasificarea
tuturor documentelor care ar putea
aduce clarificări în dosarul
Revoluţiei. Cererea sa dezvăluie
un fapt despre care nu s-a vorbit
până: chiar şi acum, după 27 de
ani, mai există informaţii secrete
care nu au ajuns la cunoştinţa
opiniei publice. Prezent la sediul

CSM, Augustin Lazăr a completat, fără a oferi alte amănunte: ,,Evident, toate documentele care
pot să aducă o contribuţie pentru a clarifica situaţia de fapt de la Revoluţie trebuie declasificate”.
Procurorul general al României a făcut această precizare în contextul în care procurorii militari au
anunţat săptămâna trecută că cercetările în Dosarul Revoluţiei au fost extinse ,,in rem” şi au
precizat că vor fi investigate inclusiv fapte comise după 22 decembrie, perioadă în legătură cu
care, în toate anchetele efectuate până acum, nu s-a constatat existenţa unor indicii privind
comiterea unor infracţiuni. În acest sens, procurorii militari au precizat: ,,Din actele dosarului
rezultă că pentru păstrarea puterii, prin acţiunile desfăşurate şi măsurile dispuse, noua conducere
politică şi militară instaurată după 22.12.1989 a determinat uciderea, rănirea prin împuşcare,
vătămarea integrităţii fizice şi psihice, respectiv lipsirea de libertate a unui număr mare de
persoane, fapte care se circumscriu condiţiilor de tipicitate ale infracţiunii contra umanităţii”.
Este de aşteptat ca, în acest nou curs al anchetei, Ion Iliescu să fie chestionat în legătură cu
anunţul său privitor la ,,teroriştii superinstruiţi, care trag orice poziţie”, anunţ care a declanşat
haosul şi isteria generalizată care au marcat ,,lupta contra teroriştilor” ce provocat moartea a 902
oameni şi rănirea altor 2.245. Un alt aspect, care nu a fost abordat niciodată în anchetele de până
acum, este cel privitor la comanda structurilor militare care au acţionat după fuga soţilor
Ceauşescu: ,,Până la data de 22 decembrie 1989, ora 12.00, comanda armatei era asigurată,
potrivit Legii 5/1969 de Consiliul Apărării Republicii Socialiste România, dar în mod nejustificat
ancheta nu şi-a propus şi pe cale de consecinţă nu a stabilit cine a preluat comanda armatei la
data de 22 decembrie 1989. Anchetele anterioare nu au stabilit şi nici nu şi-au propus să
stabilească cine anume trebuia să exercite comanda armatei şi cine a exercitat-o efectiv, luând în
considerare numirea generalului Victor Stănculescu în funcţia de ministru al Apărării Naţionale,
revenirea generalului Ştefan Guşă, şeful Marelui Stat Major al Armatei de la Timişoara, în ziua de
22 decembrie, demisia guvernului Dăscălescu, difuzarea informaţiei potrivit căreia generalul
Nicolae Militaru a preluat comanda armatei. Anchetele nu au reuşit şi nici nu şi-au propus să
identifice persoanele din cadrul comandamentului militar, nu a stabilit ce atribuţii aveau acestea,
dacă printre aceste atribuţii se regăseau şi cele legate de instituirea cenzurii; 
nu s-a stabilit identitatea persoanei/persoanelor care au decis înfiinţarea acestui comandament;
nu s-a stabilit cine erau cei care furnizau informaţiile celor care ulterior le transmiteau pe post;
cum se primeau aceste informaţii, dacă erau verificate/cine le verifica şi cum, în cazul în care nu
erau verificate, de ce, în condiţiile în care liniile telefonice şi comunicaţiile în general funcţionau
perfect. Procurorii militari afirmă, cu valoare de adevăr, faptul că în perioada 22-27 decembrie nu
a existat un organism/o structură care să exercite puterea de stat întrucât numai în ziua de 27
decembrie a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Decretul-lege nr.2 al CFSN
privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Frontului Salvării Naţionale şi a
consiliilor teritoriale ale Frontului Salvării Naţionale”.

Generalul Ştefan Guşă la TVR

De asemenea, în contextul extinderii
anchetelor se menţionează: “Situaţia
premisă a infracţiunii contra
umanităţii referitoare la existenţa
unui atac generalizat rezultă din
numărul mare de localităţi în care
au avut loc incidente armate cu
consecinţele menţionate anterior.
Din modul în care s-a produs acest
atac reiese existenţa unui plan
după care s-a acţionat, plan care
a urmărit crearea unei stări de con-

fuzie în rândul forţelor armate, prin divizarea conducerii Ministerului Apărării Naţionale şi difuzarea
unor ordine, rapoarte şi informaţii false, scoaterea în stradă şi înarmarea populaţiei, respectiv
crearea aparenţei unui «război civil» în care să se confrunte unităţi înarmate aparţinând Ministerului
Apărării Naţionale şi Ministerului de Interne sau aceluiaşi minister, în scopul preluării puterii şi
legitimării noilor lideri. În realizarea acestui plan s-a apelat la Televiziunea Română care a
transmis comunicate alarmiste şi uneori false, la tăierea legăturilor telefonice şi aducerea la
conducerea ministerelor de forţă a unor foste cadre militare loiale noii conduceri politico-militare,
cu consecinţa generării unui «război» psihologic şi mediatic care a condus la producerea a
numeroase victime”.
Context în care se va impune, cu siguranţă, şi anchetarea angajaţilor Televiziunii Române care,
nu se ştie din ale cui ordine, au fost şi au acţionat ca nişte vectori deosebit de eficienţi, prin
intermediul cărora isteria luptei cu teroriştii a fost răspândită în toată ţara.

The New York Times, despre Adrian Ghenie, 
noua senzatie a artei mondiale

Un tablou al Adrian Ghenie, numit "Nickelodeon", a fost vandut in urma cu o luna
cu peste 9 milioane de dolari, acesta fiind un nou record stabilit de pictorul roman
devenit fenomen in luna artei.

The New York Times a analizat ascensiune pictorului roman, pentru a vedea cum
a ajuns sa fie "un star al licitatiilor". Succesul romanului nu se reflecta doar prin
sumele uriase cu care isi vinde tablourile, ci si prin faptul ca pe lista de asteptare
sunt cumparatori de pe patru continente, a explicat Marc Glimcher, presedinte al
galeriei Pace, citat de The New York Times.

Numarul celor care asteapta e impresionant: "134 de oameni cred ca fiecare
dintre ei e primul pe lista".

Ghenie se bucura de preturi foarte mari la licitatii, insa nu toata lumea care profita
de pe urma succesului sau este in intregime incantata, spre exemplu Thaddaeus
Ropac, a carui galerie de arta il reprezinta pe roman la Paris.

"Piata exagereaza. Am fi fericiti daca totul ar fi intens, dar nu nebunesc", sustine
Ropac.

Opera "Nickelodeon", vanduta luna trecuta la Londra, a spulberat precedentul
record, al picturii "The Sunflowers in 1937".

Ambele picturi au depasit de patru sau cinci ori suma maxima estimata inainte de
licitatii.

"Este un pictor extrem de talentat, nu cred ca cineva poate nega asta. Dar este
un pic absurd", a spus si Ali Subotnick, curator la Muzeul Hammer din Los Ange-
les.

Mai multi factori au contribuit insa la ascensiunea fulminanta a operelor lui
Ghenie la licitatii - o cerere de picturi, productia limitata de opere a romanului (10-
15 picturi pe an), numarul mic de opere de arta care sunt scoase la vanzare, un
pret accesibil comparativ cu varful pietei si cumparatori asiatici dornici.
Brett Gorvy, seful departamentului de arta postbelica si contemporana al Christie's
spune ca unele opere de arta isi pot dubla sau tripla rapid valoarea, de indata ce
sunt scoase din galerie: "Doar putini artisti au aceasta calitate".
Spre exemplu, tabloul "Podul", din 2015, al lui Ghenie, va fi vandut la Christie's pe
15 noiembrie pentru o suma cuprinsa intre 1,5 milioane si 2,5 milioane de dolari.
Aceeasi pictura a fost insa vanduta anterior de o galerie din Los Angeles pentru
400.000 de dolari, ceea ce inseamna ca pretul de revanzare a operelor lui Ghenie
creste extrem de repede, de cateva ori.
Dr. Mengele, Hitler, Stalin si Ceausescu - personajele lui Ghenie
Nascut in anul 1977 la Baia Mare, artistul roman a absolvit Universitatea de Arta
si Design din Cluj, in anul 2001. Petrecandu-si copilaria in Romania regimului lui
Nicolae Ceausescu, Ghenie evoca in operele sale capitole din istoria secolului
XX in Europa.
"Ii veti vedea pe Ceausescu, Stalin, Hitler, Mengele", spune Alex Branczik, seful
departamentului de arta contemporana de la Sotheby's, despre tablourile lui
Adrian Ghenie.
"Nu este usor sa vinzi un portret al lui Mengele", mai spune Branczik.
Ramane insa de vazut daca Ghenie reuseste sa se mentina in top, pe aceasta
piata. "Moda se schimba repede - va fi mereu un recul. Apoi intrebarea este cat
de mult ii ia unui artist sa revina in top?", a mai spus Grovy.



8 ll 9 noiembrie, 2016 Romanian Journal • New York

ACTUALITATE

Şah mat la Guvern: continuă
dezmăţul pomenilor electorale

Senatorii şi deputaţii nu s-au abţinut nici în ultima zi
de plen a actualei legislaturi şi au continuat dezmăţul
pomenilor electorale. Dacă Senatul a adoptat tacit
majorarea punctului de pensie la 40% din venitul
mediu brut de la 1 ianuarie 2017, Camera Deputaţilor
a votat majorarea salariilor din Sănătate şi Învăţământ,
păstrând toate amendamentele propuse în comisii
săptămâna trecută.
Sarabanda pomenilor electorale a început în plenul
Senatului cu adoptarea tacită a două propuneri leg-
islative. Prima dintre ele prevede majorarea până la
1.072 de lei a punctului de pensie începând cu 1 ian-
uarie 2017 şi la peste 1.200 de lei de la 1 iulie 2017.
Proiectul îi aparţine senatoarei Cristiana Anghel
(ALDE) şi a fost semnat de mai mulţi parlamentari,
majoritatea PSD, dar şi de la ALDE, UNPR,
independenţi şi minorităţi. Potrivit proiectului, valoarea
punctului de pensie va creşte la 40% din venitul
mediu brut de la 1 ianuarie 2017 şi la 45%, începând
cu data de 1 iulie 2017. Cealaltă iniţiativă adoptată
tacit de senatori prevede majorarea pensiilor pentru
foştii membrii ai cooperativelor agricole (CAP), de la
350 la 500 de lei. Ambele proiecte vor ajunge la
Camera Deputaţilor, care este for decizional.
Ministrul, ameninţat cu închisoarea
Bomboana pe coliva electorală a fost pusă mai târziu
în plenul Camerei Deputaţilor. În absenţa liberalilor,
care au boicotat şedinţa, deputaţii au adoptat Legea
de aprobare a OUG 20/2016, prin care salariile din
domeniul sănătăţii şi al educaţiei vor fi majorate în
medie cu 15%. Au fost 184 de voturi pentru şi o
singură abţinere, în condiţiile în care pentru cvorum
era nevoie de 177 de deputaţi. Astfel, salariul de
bază din învăţământ ar urma fie mărit cu 15% de la 1
ianuarie anul viitor. De asemenea, şi salariul de bază
de încadrare, pentru personalul Casei de Asigurări
de Sănătate, va creşte cu 25% de luna viitoare. În
plus, plata sporurilor pentru personalul medical se va
face la nivelul anului 2016, şi nu la nivelul din 2009,
iar angajaţii din sistemul de asistenţă socială vor
beneficia şi ei de măriri salariale cu 15%. “Modul în
care s-a făcut raportul va creşte salariile celor care
au deja salarii mai mari şi mai puţin pentru cei care
sunt la intrarea în sistem, pentru cei pe care vrem
să-i păstrăm în ţară: farmacişti, medici, asistente sau
învăţători, profesori”, a avertizat ministrul Muncii,
Dragoş Pîslaru, în faţa deputaţilor. Pîslaru a făcut
referire şi la legea responsabilităţii fiscal bugetare,
care interzice pomenile electorale cu şase luni înainte
de alegeri. “Asta nu este o pomană electorală şi nu
este pentru trântori, ci pentru cel care salvează vieţi.
Este o minciună faptul că impactul efectiv este de
4,8 miliarde de lei. Oricine ştie că de a doua zi,
aproape jumătate din aceşti bani se întorc la bugetul
de stat”, a replicat Liviu Dragnea, aplaudat de
reprezentanţii Sanitas, prezenţi la balcoane. Liderul
PSD l-a ameninţat pe Pîslaru cu un articol din Codul
Penal care prevede că răspândirea de ştiri false se
pedepseşte închisoarea de la 1 la 5 ani. “Parlamentul
nu stă spectator. Nu este o ameninţare, este doar o
avertizare”, a tunat Dragnea.

Dragoş Pîslaru, ministrul Muncii: Nu vindeţi iluzii în
prag de alegeri, nu păcăliţi oamenii. Pentru că sunt
banii oamenilor din această ţară, lor le vindem această
iluzie. Dacă Parlamentul votează majorările salariale,
este de datoria Guvernului să se adreseze Curţii
Constituţionale.
Dragoş Pîslaru a anunţat că Guvernul va contesta
pomenile electorale la CCR.

Iohannis, despre legea privind
majorarea salariilor în Educaţie

şi Sănătate: Eu sunt pozitiv; 
o aştept la promulgare

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat marţi că Par-
lamentul trebuie să lămurească lucrurile în ceea ce
priveşte votul la legea referitoare la majorările salariale
în Educaţie şi Sănătate, arătând că el este ''pozitiv''
în acest caz şi că aşteaptă actul normativ la promul-
gare.

"Aceste lucruri se vor lămuri între cei care trebuie să
lămurească această chestiune, bănuiesc în Parlament.
În ce priveşte legea, eu sunt pozitiv. Aştept legea la
promulgare", a spus şeful statului, la Palatul Cotroceni,
întrebat cum vede votul la legea privind majorările
salariale. Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat luni
Ordonanţa 20/2016 cu amendamentele aduse la
comisiile de specialitate, care prevăd majorări salariale
în Educaţie şi Sănătate în medie cu 15%. Liberalii au
absentat de la vot.
Marţi, PNL a anunţat că va contesta votul din Camera
Deputaţilor asupra acestei legi.
În acest sens, liberalii au prezentat pe Facebook
imagini potrivit cărora la votul din Camera Deputaţilor
erau prezenţi 168 de deputaţi, şi nu 184 câţi au fost
anunţaţi.
"Votul din Camera Deputaţilor asupra legii privind
majorările salariale în Educaţie şi Sănătate a fost
viciat prin minciună. PSD a minţit că are suficienţi
oameni în sală pentru a vota legea, anunţând o
prezenţă de 184 de parlamentari. Imaginile arată că
în sală nu se aflau decât 168", au susţinut liberalii.

Bani pentru fermieri 
prin programul voucherelor
pentru formare profesională

Fermierii ar putea primi circa 70 - 80 de euro pe zi
prin programul de acordare a voucherelor pentru for-
mare profesională, a declarat, vineri, ministrul Agriculturii,
Achim Irimescu, aflat la  conferinţa "PNDR 2014 -
2020 - prezent şi viitor".
"Programul de acordare a voucherelor pentru formare
profesională este un program la care eu ţin foarte
mult, pentru că în trecut am fost acuzaţi de foarte
multe ori că s-au organizat licitaţii şi banii au ajuns la
o firmă sau alta. În acest sens am gândit şi premierul
a fost de acord în acest an, ca de aici înainte să nu
mai organizăm licitaţii. Oricum în acest an a fost în
premieră, nu am mai organizat licitaţii la nivelul
Bucureştiului pentru formarea profesională, ci la nivel
de fiecare judeţ, în fiecare oficiu judeţean pe de o
parte. Pe de altă parte, ne propunem să stabilim un
sistem de acordare de vouchere beneficiarilor, respectiv
fermierilor care trebuie neapărat formaţi profesional
pentru accesarea de fonduri", a subliniat Irimescu.
Acesta a precizat că fermierii care vor primi aceste
vouchere vor decide fiecare la ce instituţie specializată
se vor duce, iar cu suma prevăzută îşi vor plăti cursul
respectiv.

ȘOCANT Consiliera lui Iohannis:
Religia face oamenii obedienți,
timorați, asistați și slugarnici

Consilieră de Stat la
Departamentul pentru
Relația cu Românii
din Afara Granițelor
al Administrației
Prezidențiale, Sandra
Pralong a oferit câte-
va declarații șocante
pentru o țară ca

România
La sfârșitul anului trecut, Pralong, chestionată fiind pe
tema oportunității religiei în școli, se poziționa exact pe
dos decât 90% din părinții copiilor români.
Pralong spunea că oamenii adevărați nu au nevoie de
religie, pentru că aceasta ar forma "docili, adică obedienți,
timorați, asistați și slugarnici".
"Nu cred că predarea religiei este treaba şcolii, ci a familiei
şi/sau a Bisericii. Religia înseamnă dogmă, iar dogma
împarte oamenii în „buni" (cei care cred ca noi) şi „răi" (cei
care cred în alte dogme), or, asta este exact ceea ce
şcoala nu trebuie să facă! Mai ales într-o lume globală şi
multiculturală, şcoala nu trebuie să împartă oamenii în
tabere, în funcţie de religie sau crez, etnie, rasă sau de
alte atribute care nu ţin de caracterul omului, ci, dimpotrivă,
şcoala trebuie să formeze caracterul! Ce fel de caracter?
Aici intervine politicul: vrem o naţie de oameni liberi care
gîndesc independent, sînt autonomi, creativi şi întreprinzători,
sau, dimpotrivă, vrem oameni docili, adică obedienţi,
timoraţi, asistaţi şi slugarnici, pe care să-i putem contro-
la?
Pentru a forma oameni adevăraţi, şcoala nu are nevoie
de religie, ci de acele valori care modelează spiritul, iar
acestea sînt valori universale, care transcend o anume
religie şi sînt comune tuturor", spunea ea, atunci, în
Foreign Policy România, scrie activenews.ro

Halucinant! Orașul din România
unde limba română 

se vorbește în șoaptă
Andrei Păunescu, fiul regretatului poet Adrian Păunescu,
face o serie de dezvăluiri uluitoare despre ceea ce se
întâmplă într-o localitate cunoscută din România.
Într-o filmare postată pagina de Facebook News, Păunescu
susține că locuitorilor unui oraș din țara noastră le este
teamă să vorbească în limba română în public și nu o fac
decât în șoaptă. Localitatea la care se referă Andrei
Păunescu este municipiul Carei.
„Sunt la Carei, pentru că am aflat că în orașul acesta aflat
la marginea României, la granița cu Ungaria, limba română
se vorbește în șoapte”, spune muzicianul și jurnalistul
Andrei Păunescu.
„Sunt la Carei, având în spate monumentul lui Avram
Iancu. (…) O să vă vorbesc despre faptul că monumentul
acesta este în pericol să fie dărâmat, sub păcăleala că va
fi reabilitat. Sigur că merită reabilitare, bucăți din soclu
sunt pierdute, sunt degradate. Există intenția să se dărâme
ca să se reabiliteze. Să nu se dărâme – asta este ideea!
E o păcăleală. Reabilitarea s-ar putea să dureze ani și
ani, iar Avram Iancu s-ar putea să nu mai fie pe locul său.
Puțin mai departe se văd niște arbori, niște tuia. De fapt,
acolo trebuia să se vadă Monumentul Ostașului Român.
El este ascuns de aceste plante care au fost puse aici de
administrația locală, ca să nu se mai vadă Monumentul
Ostașului Român”, a adăugat acesta.
La sfârșitul anului 2012, Primăria Carei a împodobit cu
beculeţe Monumentul Ostaşului Român, fără a obţine
avizul Direcţiei judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu
Cultural Naţional Satu Mare – fapt interzis prin lege, scria
săptămânalul ZIUAnews la acea vreme.
Mai mult, primarul UDMR al Careiului, Eugen Kovacs,
recunoștea că montarea dispozitivelor pentru iluminatul
de Sărbători s-a făcut fără aprobările de rigoare, însă
nimeni nu a luat nicio măsură împotriva sa și a Consiliului
Local.
În prezent, Primăria Carei este condusă de același Eugen
Kovacs.
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Pacienţii cu reumatism,
nemulţumiţi că vor trebui să ridice
reţetele de la medici specialişti în

locul medicilor de familie
Pacienţii cu reumatism se declară nemulţumiţi de
faptul că, potrivit propunerilor de modificare a proto-
coalelor de tratament, ar trebui să-şi ia prescriere
pentru medicamente de la medici specialişti din centre
zonale, şi nu de la medicii de familie, ca în prezent,
considerând că acest lucru ar duce la "limitarea
severă" a dreptul la terapie. 

Acest mesaj a fost transmis, marţi, de Liga Română
de Luptă împotriva Reumatismului, care cere Minis-
terului Sănătăţii să retragă propunerile de modificare
a protocoalelor de tratament pentru bolile reumatice. 
"Dacă pentru tratamentele cu biologice este util ca
bolnavul să vină în centre specializate unde poate fi
corect supravegheat, prescrierea unor medicamente
antireumatice, în cadrul unui tratament de durată,
care a fost deja avizat de medicul specialist, este de
competenţa medicului de familie, aşa cum se întâmplă
de altfel acum. A cere pacienţilor afectaţi de boli
reumatice, a căror principală suferinţa este deficitul
de mobilitate, să se deplaseze zeci sau sute de
kilometri pentru servicii medicale ce le pot fi asigurate
de medicii de familie constituie o desconsiderare
gravă a suferinţei lor", afirmă organizaţia într-un co-
municat remis AGERPRES. 
În opinia reprezentanţilor Ligii Române de Luptă îm-
potriva Reumatismului, eliberarea de reţete exclusiv
în centre zonale de către medicii specialişti va încărca
şi mai mult activitatea doctorilor în spitale, care, în
loc să se concentreze pe tratarea pacienţilor, vor fi
ocupaţi cu muncă birocratică de scriere şi eliberare a
reţetelor. 
Totodată, Liga se opune şi propunerii potrivit căreia
s-ar refuza tratamentul biologic dacă pacientul nu îşi
ia medicaţia "convenţională" antireumatică prin sistemul
de asigurări de sănătate, în condiţiile în care este
"bine cunoscută lipsa" tabletelor de Metotrexat din
farmacii, iar mulţi bolnavi sunt nevoiţi să şi-l procure
din străinătate, unde costurile acestuia sunt minime. 
"Ba mai mult, să refuzi tratamentul cu biologice dacă
timp de trei luni SIUI nu înregistrează că bolnavul şi-
ar fi achiziţionat medicaţia în vederea tratamentului,
în condiţiile în care acesta nu funcţionează în parametri
acceptabili, este de neînţeles (rugăm autorităţile să
verifice de câte ori a fost blocat cardul de sănătate
numai săptămâna aceasta)", se menţionează în co-
municat. 
De asemenea, Liga Română de Luptă împotriva
Reumatismului critică faptul că, potrivit aceloraşi pro-
tocoale, toţi pacienţii cu afecţiuni reumatice ar trebui
să aibă acelaşi tratament. 
"(...) Legat de riscul reacţiilor adverse, înţelegem că
birocratic, cineva a decis că trebuie să fim toţi trataţi
cu acelaşi medicament. Măcar să fi fost cel mai
ieftin, dar nu este cazul" , se arată în comunicat.
AGERPRES

Rezultatul şocant al unui studiu:
O treime dintre bărbaţi ar viola
o femeie dacă nu ar risca nimic
Aproape o treime dintre bărbaţi ar fi gata să violeze o
femeie dacă ar fi siguri că aceasta nu ar depune
plângere, conform unui studiu realizat de un cercetător
canadian pentru Universitatea din Montreal. 
Doctor în psihologie şi criminalistică, Massil Benbirouche
a efectuat un studiu experimental privind agresiunile
sexuale, ca parte a tezei sale, pentru a înţelege mai
bine rolul jucat de alcool şi de excitare în timpul agre-
siunilor sexuale împotriva femeilor, relatează Direct
Matin la 7 noiembrie. 
El a analizat 150 de bărbaţi cu vârsta cuprinsă între
21 şi 35 ani, 40% studenţi, 50% angajaţi şi 10%
şomeri. Niciunul nu suferea de vreo tulburare psihică
şi nu a fost niciodată implicat într-un caz de agresiune
sexuală. După ce le-a pus întrebări despre percepţia
lor asupra femeilor şi violului, Massil Benbirouche i-a
împărţit în două grupuri pentru a începe experimen-
tul.

Subiecţii unuia dintre grupuri au consumat alcool
până la o rată de alcoolemie de 0,08%, în timp ce al
doilea grup nu a consumat băuturi alcoolice. Apoi,
toţi participanţii la studiu au fost puşi să asculte o în-
registrare pe care se putea auzi povestea "Maria şi
Martin": "Maria şi Martin se întorc după o seară
petrecută într-un bar. Se aşează pe canapea şi încep
să se sărute. Când Martin îi atinge sânii Mariei şi
începe să încerce să o dezbrace, aceasta emite
primele reticenţe. Martin este convingător şi urmează
un alt schimb de săruturi. Marie lasă să se înţeleagă
tot mai clar că nu vrea să facă sex cu Martin, dar
acesta îşi continuă avansurile". 
Înregistrarea a fost apoi întreruptă, chiar în momentul
în care "Martin" urma să o violeze pe "Maria".
Participanţii au fost apoi invitaţi să-şi exprime opinia
cu privire la mai multe aspecte, printre altele dacă
Maria consimte sau nu sau cu privire la atitudinea pe
care ei înşişi ar fi adoptat-o în această situaţie. 50%
dintre bărbaţi au declarat că ar fi recurs la "stratageme
viclene" pentru a-şi atinge scopul. 
La final, cercetătorul a pus următoarea întrebare:
"Dacă aţi fi absolut siguri că Maria nu depune plângere
niciodată şi că nu veţi fi judecaţi niciodată, care ar fi
şansele de a avea o relaţie sexuală cu Maria când
ea nu este de acord?". 30% dintre subiecţi, adică
aproape o treime, au spus că ar recurge la viol. 
"Acest lucru ridică întrebări reale cu privire la lipsa de
opoziţie şi permisivitatea actuală faţă de agresiunea
sexuală şi la tratamentul judiciar pentru hărţuirile din
stradă", a conchis Massil Benbirouche.

Legea privind combaterea
risipei alimentare a fost

adoptată. Alimentele aproape
de expirare vor fi donate

Camera Deputaţilor a adoptat un proiect de lege
care prevede combaterea risipei alimentare, prin
donarea, de către agenţii comerciali, a alimentelor
care se apropie de termenul de expirarei. Legea
privind combaterea risipei alimentare a fost adoptată.
Alimentele aproape de expirare, donate. Propunerea
legislativă prevede că alimentele vor fi donate către
fundaţii, ONG-uri, cămine de bătrâni, orfelinate sau
spitale, în baza unui contract semnat între agenţii
comerciali şi persoanele juridice respective.
Încălcarea prevederilor prezentei legi ar urma să fie
sancţionată cu amenzi contravenţionale cuprinse
între 1.000 şi 10.000 de lei. Camera Deputaţilor este
for decizional în acest caz.
Potrivit expunerii de motive, datele statistice estimează
la nivelul Uniunii Europene, între 2012-2014, totalul
alimentelor irosite sau risipite, pe lanţul producţie-
consumatorul final, este între 82 şi 114 milioane de
tone anual.
România ocupă locul al nouălea în topul celor mai
risipitoare ţări din UE, cu un procent de 2,55%, adică
2,2 milioane de tone de alimente pierdute în fiecare
an, ceea ce înseamnă peste 6.000 de tone pe zi.
Mai prost decât noi stau ţări precum Marea Britanie,
Olanda, Germania, Franţa, Polonia sau Belgia.

ANAF obligă bunicii să ia chirie de
la nepoți și să plătească impozit.

ANAF acționează în forță pentru a depista persoanele
care stau în chirie ilegal și persoanele care închiriează
ilegal apartamente.
Fostul șef al ANAF, Sebastian Bodu, a spus, pentru
DCNews, că este în regulă atât timp cât se permite
șederea prin comodat, adică formalizarea șederii
gratuite. Însă, dacă vine ANAF în control și nu există
un contract între proprietari și rudele de gradul II,
aceștia răspund conform legii ”pentru că stau fără
contract, poate fi o problemă pentru că, pe lângă
chiriaș sau comodatar, poate exista și toleratul. Se
pare însă că ANAF nu `tolerează` tolerații, consid-
erându-i posibili chiriași”, a spus fostul șef ANAF
pentru DCNews. 
Fiscul obligă, în baza legii, persoanele care nu sunt
rude de gradul I și sunt de gradul II să plătească
chirie proprietarului locuinței. Adică, de exemplu,
nepoții să plătească chirie bunicilor, în baza unor
contracte, dacă locuiesc în casa acestora. Bunicii, la
rândul lor, trebuie să plătească taxă către statul
român, de 5,5% din salariul minim pe economie. În
caz contrar, cu toții răspund conform legii. 
Dacă pe actul de proprietate sunt două persoane,
ambii proprietari vor plăti către CASS câte 5,5% din
salariul minim pe economie. ANAF încasează bani în
avans. Contribuabili sunt obligați să depună declarația
cu privire la venitul din chirii la organul fiscal competent
pentru fiecare an fiscal până la 25 mai. Proprietarul
este obligat să declare anticipar sume pe care nu le-
a încasat și nu le va încasa și să plătească pentru
ele anticipat impozitul de 16% din valoarea contractului
către ANAF și 5,5% din salariul minim pe economie
către CASS, potrivit Jurnalul. 
Cei care vor să evite această situație, pot încheia
contracte de comodat, adică împrumut de locuință,
gratuit și unilateral.
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JOHN (ION) PREDESCU
(10 ian.1927 – 4 nov.2016)

Ultimul mohican din era prieteniei

Avorbi despre compatriotul nostru John Predescu este un privilegiu și o
onoare. Căci acest om a întruchipat virtuți superlative ale românilor: pri-

eten cu toți cei onești ca și el, modest, încurajator, gata să dea o mână de ajutor,
profesionist desăvârșit, om cu simțul umorului, atent să nu supere pe nimeni,
plăcut în societate, de o inteligență venită parcă din adâncul vremilor, prieten
de nădejde și la bine și la rău, călător neobosit pe mările și oeanele lumii, poet
sensibil.
Ion (John) s-a născut la 10 ianuarie 1927, în București, România.
Dorința de a vedea locuri noi, de a călători l-a făcut ca, la doar 18 ani, în 1945,
să părăsească România urcând pe parâma unui vapor care pleca din portul
Constanța. Timp de 10 ani, a navigat pe vapoare românești și străine și a avut
prilejul să vadă multe țări de pe toate continentele. Alți 10 ani a lucrat în Aero-
Space Governamental Projects, în New York. În următorii 20 de ani a fost bio-
medical engineer la Bronx Lebanon Hospital din New York.
De peste 25 de ani s-a considerat ”pensionar în vacanță”.
Ca videograf, videoreporter al emisiunii Romanian Voice Television (RVTV)
din New York, a făcut sute, poate mii de filmări din diferite sfere de activitate
ale comunității româno-americane din New York, New Jersey, Connecticut.
Ani de zile a fost redactor al publicației Romanian Journal.
Cu barca sa, ”Dacia Felix”, s-a plimbat de sute de ori pe mări și oceane singur
sau cu prieteni.
Cu talent și cu sensibilitate lirică deosebită, a scris poezii care impresionează
prin mesaj și prin exprimare.
Prietenul său, Cristian Cristea din New Jersey, îl considera pe John ca fiind
”ultimul mohican” al vremii noastre. Și a avut dreptate.
Dr. Napoleon Săvescu a spus de multe ori că noi, românii din New York,
suntem ”familia lui John”. Și a avut dreptate.
Viața lui John Predescu a fost o fugă superbă spre  prieteni și, în același timp,
o ”minunată vacanță” care a durat 90 de ani. Ani frumoși, plini de bucurii.    
Viața lui pământească s-a încheiat acum, căci John al nostru a ajuns la
destinație, în lumea frumoasă a veșniciei.
El obișnuia să spună: ”Ai făcut un drum degeaba dacă n-ai lăsat ceva în
urmă”. El a lăsat în urma sa amintiri foarte plăcute și un zâmbet de prietenie
adevărată care ne vor însoți de fiecare dată când ne aducem aminte de el.

Domnul să-l odihnească în pace!
REDACȚIA  ROMANIAN JOURNAL

*   *   *
Deși ajuns la vârsta de 90 de ani, nea`Jean nu credea că va pleca prea curând din
mijlocul românilor lui dragi. Așa s-a făcut că dorința sa cea mai arzătoare de a-și
publica poeziile nu s-a realizat. Totuși, câțiva compatrioți, beneficiari ai celor lăsate
testamentar de Jean Predescu au obligația, cel puțin morală, de a-l  cinsti potrivit
tradițiilor românești și creștine, chiar dacă el nu mai este printre noi. Merită!
Vom reveni.

N.B.  John Predescu s-a stins din viață vineri, 4 noiembrie a.c.

Duminică, 6 noiembrie, la biserica  Sf. Apostoli Petru & Pavel din Astoria, a

fost oficiată slujba la parastasul de 3 zile pentru John Predescu. Seara, la

Lynch Funeral Home, în Sunnyside, Queens, a avut loc privegherea și slujba

oficiată de preotul Theodor Damian. Au vorbit despre prietenul Jean: preotul

Th. Damian, ziarista Mariana Terra, doctorul Napoleon Săvescu, inginerul

Cristian Pascu, istoricul și criticul literar M.N. Rusu.

Luni, 7 noiembrie, trupul neînsuflețit al lui John Predescu a fost înmormântat

în cimitirul Cypress Hill, în lotul Societății Dorul.

Să-i fie țărâna ușoară!

FUGA
de John Predescu

Aș vrea să mai fug o dată
Poate pentru ultima dată...
Timpul și distanța
Nu contează.
Da, aș dori să mai fug o dată.
Am început să merg mai încet
Într-o linie nu prea dreaptă.
Simt că aș dori să mai fug o dată!
Poate... pentru ultima dată!
Restul căii lungi
Am să-l continui în pași mai mărunți
Până îmi voi termina drumul
Și n-am unde să mă mai duc.
Și atunci de-abia
O să-mi dau seama
Ce drum lung am parcurs.
Aș dori acum
S-o iau de la început:
Aceeași viață de vacanță aventuroasă
Care mi-a plăcut.
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A plecat un Dac, acasă, la Zalmoxis
A murit John Predescu, năpraznic și inacceptabil. Ne-am cunoscut prin anii ̀ 80,
în New York, unde amândoi trăiam într-un fel de exil, suportabil, trăiam în mijlocul
comunității române de aici.
Eu eram doctor, el era inginer la un spital din Bronx.
Timpul a trecut, soția i-a murit iar el a devenit asociat, pro bono,  la Romanian
Voice TV din NY și la ziarul Romanian Journal. Ani de zile a fost alături de mine
participând cu întreaga sa ființă la congresele internaționale de dacologie
desfășurate în România.
Ce l-a caracterizat pe Jan era un amestec unic de responsabilitate, de conștiință
artistică și de etică profesională, pe de o parte, și de candoare copilărească
unică, fiind un prieten devotat, gata să sară în ajutorul unei persoane cu prob-
leme, chiar dacă-i era complet necunoscută.
Fetița mea Ioana îl considera, pe bună dreptate, bunicul ei.
El a rămas la fel de candid și a acoperit o bună parte din lumea noastră
newyorkeză cu această candoare pe care cu greu o s-o regăsim în altă parte.
Drum luminos și ...Domnu zeu să te odihnească în pace, Jane!
Dr. Napoleon Săvescu

John Predescu - marinarul îndrăgostit
John Predescu, prietenul nostru, a plecat la Domnul. S-a dus să navigheze prin
veșnicie, dincolo, căci aici, în viața terestră, el, marinarul îndrăgostit de vapor,
de echipaj, de apă, de cer, de aventură și de necunoscut, a navigat cu
înțelepciune și curaj, dar si cu mult noroc de la Dumnezeu.
Un om de rară modestie, nevorbitor de rău, nesupărăcios, împăciuitor și blând,
frumos la chip și la suflet, John Predescu a fost permanent în centrul comunității
noastre românești din New York, întâmpinând pe fiecare cu o privire luminoasă
și cu un zâmbet neprefăcut.
O zicală americană spune așa: Count your life by smiles, not tears; count your
age by friends, not years. John Predescu aceasta a făcut: a pus mereu în zâm-
betu-i caracteristic întreaga sa frumusețe interioară și totodată a știut să cultive
prietenii durabile pe care le-a îmbogățit cu darurile sale personale, astfel că
fiecare prieten are acum în viața sa un crâmpei din bogăția sufletească a celui
plecat.
John Predescu a fost un model de cinste, de omenie și deci de prietenie. A iubit
lumea și viața. A respectat și a fost respectat.
Amintirea lui ne rămâne ca o candelă aprinsă ce ne va încălzi și lumina sufletele
pe mai departe. Pe lângă această candelă, înălțăm și noi o rugăciune către
Dumnezeu pentru sufletul lui mare și bun.
În cazul lui se potrivesc cuvintele testamentare ale unui alt înțelept trecător prin
lumea aceasta care le-a zis urmașilor: Nu plângeți că am plecat de la voi;
bucurați-vă că am fost cu voi!
Dumnezeu să-l odihnească cu drepții Săi!
Pr. Prof. Theodor Damian

Înalț rugă pentru sufletul domnului John Predescu, dragul nostru "nea Jean",
care a fost pentru fiecare dintre noi un prieten, iar pentru artiștii diasporei, dar
și pentru cei veniți din țară, - "ochiul magic" al Romanian Voice TV. În această
vară, la Hramul bisericii noastre, i-am dedicat unul dintre momentele mele muz-
icale, iar nea Jean nu a contenit toată după amiaza să-mi mulțumească și să
îmi spună cât îi pare de rău pentru că sănătatea nu i-a permis să țină aparatul
de filmat în mână.
Tot mai mulți din generația celor care au făcut cinste exilului românesc pleacă
și  povara grea a păstrării demnității neamului rămâne pe umerii noștri!  Dum-
nezeu să îi aibă în Lumina Sa!
De aici, de acasă, aduc jertfa de lacrimă și candela aprinsă pentru sufletul lui
nea Jean.
Dumnezeu să îl odihnească. Condoleanțe nouă, tuturora.
A voastră,
Lia Lungu

ULTIMA FUGĂ?...
Oameni buni, țineți-vă de uluci:  iar a fugit... John Predescu!  
Și, ca niciodată (!) el nu apare pe lista sosirii (la FINISH) a principalilor
câștigători.  Nu-l așteptați:  pentru moment, nu mai vine. (... pentru moment e
foarte ocupat în altă parte;  cică Sfîntul Petru  după ce i-a verificat  dosarul,  l-a
repartizat  ferm în Rai, la „cer senin, răcoare, fîl-fîl, dietă ”...! -  dar sunt probleme,
că John a protestat violent: ” Eu vreau în IAD, că de acolo am venit,  la „căldură”,
la smoală, la vin, la voiaje,  la valuri, cu Costescu și Dumitrescu, cu  Pacepa, cu
Ana Pauker, cu Ceașescu,... cu Săvescu.... Cu Culian...  !... „Soooro-oooooo,
lumeee..!....”   )
...Turnați-vă un păhar de MERLOT CHILIAN,  (exclus alt vin decât cel chilian.
Soția lui, răposata, era din Chille, mare dragoste până la FINE. Apoi, gata.)  Las
altora plăcerea să-i laude generozitatea, generozitățile devenite legendare,
bunătatea, cinstea,  implicarea în folosul comunității, înțelepciunea , etc, etc...
... și întoarceți-vă oleacă către Dumneavoastră înșivă, un minut, două.
Mărturisesc că sunt absolut stupefiat: mi-am răsfirat fir-cu-fir  întreaga, „ ARHIVĂ
-PERSONALĂ ON-LINE”, ( cea atât de plină de „cunoștințe” încât foarte greu
mai ies și eu, când și când, la suprafață )-  dar N-AM GĂSIT NICI O FO-
TOGRAFIE noi doi,  „Eu-cu-El”: prieteni buni!?... Buni, fără nici un fel de vorbe
mari.  Bag-samă, pen-că am fost amândoi... marinari?! Pentru că am fugit am-
ndoi, din România, pe câte un vapor? ( ”Ba nu, este, dacă vrei să știi:  pentru
că suntem... filmatori, amîndoi!”). In regulă.  Ei bine, aflați că la „barca lui”, la
care se zice că  a ciocănit până-n ultima zi, nu m-a dus niciodată (dacă cineva
ar putea jura că...  chiar a existat barca aia?!  Dacă da, cred c-o  ascundea doar
pentru ochii lui, spălați albastru în apa tuturor oceanelor Lumii. Barcă personală
de fugit, la nevoie,  dincolo?)  
...Te pomenești că, subconștient, îl socoteam...nemuritor?!...)  Ei bine, da:
niciodată în strania mea viață plină-ochi de morți și noi începuturi, n-am avut un
asemenea sentiment al nemuriririi  pe care l-am încercat, mereu, în preajma
acestui „permanent prieten”!   (...Cică o babă, ajunsă cum-necum la 100 de ani,
a fost întrebată de un reporter Tv dacă se simte bine  (PERFECT!), dacă are
prieteni ( N-am... decât peștițorul din acvariu!), daca are dușmani (Deloc!.. ).
Cum e posibil – se mira  reporterul – să trăiești un secol și să n-ai nici... un
dușman?   Păi, a răpsuns ea, ”.. pen-că, între timp,  au crăpat toți, nemernicii
dracului!...”!)
...Uite că eu știu o ființă umană, practic cel mai vechi emigrant român la New
York (1948),  în viață  (până mai acuș),  care a acoperit cu zâmbetul lui  aproape
un secol (90%!), fără să se poată lăuda cu vreun dușman!...  (” Da ce, dom-
le?!... Păi,  nu e loc pentru toată lumea?!..Este.”)!...

(V-ați gândit vreodată:  cum v-ați simți dac-ar fi să încheiați voiajul total cu
sentimentul că lăsați în urmă doar prieteni?!...) ...Vorbă multă, pierdere de timp,
zicală de-a lui John. Deci:  - iacă, am dat de-o poză a lui! De acu cinci ani, când
la restaurantu-lu-Bădăluță, l-am sărbătorit cu vin – (chillian, por supuesto!)- la
împlinirea a 85 de „voiaje”. Așa le spunea el, anilor: voiaje. ( A fost prima  și ul-
tima oară în 30 de ani cînd l-am văzut pe Moșu „la costum”, sobru, fără perma-
nentul lui zâmbet coțcar;  fie pe o parte sau cealaltă a aparatului de filmat; și
doar l-am tot văzut, și la Cenaclu, și la ICRNY, și la Congresele de Dacologie,
și la Dacia Revival, și la evenimente-la-Consulat... John Predescu cu...cravată?!
Ha!...).  Atunci, în 2012, cînd se puneau scaunele pe mese, ne-a spus simplu:
”Mersi, și – dacă vă ține vinul! – ne revedem, peste.. cincisprezece ani.. ) Uite,
- n-a fost să mai  apucăm. Mă refer la 100%.

Căci se duc, se tot duc. (”... Și se-duc-ca-clipele, scuturînd-aripele!...”)...
...In Mai, în anul ăsta ciudat, aflat la New York pentru câteva zile după ce tocmai
coborâsem de pe Machu Picchu, ne-am întâlnit la ceas de seară, în Queens, la
o măsuță (cu – firește, vin chillian) în patru prieteni,  cu Mene Rusu, cu Daniela
Mariano, iar ”Moșu”... întârzia, că nu găsea loc de parcare. Când a venit s-a
așezat alături, fără nici o scuză, zicându-mi: -Io-te ce este: am vrut să te văd
dacă mai ești întreg;  că mă bate și pe mine gândul să mă urc până acolo, dar
mă cam trage un picior: stângul. Vorbim la vară.  Acu, dac-ai venit, o să vreau
să-mi imprimi și mie - cu vocea aia, stii...?! – iacă, mă ajută Mene, să scoatem
un volum de poezele. De acord?!..Altfel, n-am pe nimeni. Decât pe voi. Ăștia, la
care... când plec de-acasă.... asta este. Hai. noroc!... ”   Și mi-a băgat în buzunar,
cu secreta lui tandrețe („fără vorbă multă!...”) o... mostră.  Gata semnată.

...Am citit-o acasă, cutremurat. Veți înțelege și domniile-voastre de ce. Era...
TESTAMENTUL  tuturor fugilor („voiajelor”) Omului numit „ cetățean al
Pământului”; numele de botez: John; de familie: Predescu;  născut; Constanța,
România, 10 Noiembrie 1926;  domiciliat în: Queens, New York, USA, pe planeta
Terra;  de profesie: prieten; de etnie: foarte română.

Nu-l așteptați la linia de FINISH (unde obișnuia să sosească gâfâind mân-
dru, după „altă FUGĂ”). Avem informații temeinice: nu mai vine.

A greșit traseul. 
TIMOTEI URSU 
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ACTUALITATE

Magistraţii din România
SCRISOARE DESCHISĂ adresată

ambasadorului SUA
Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania (UNJR) si
Asociatia Magistratilor din Romania (AMR) au remis pe
data de 31 octombrie 2016 o scrisoarea deschisa E.S.
Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, in
urma declaratiilor pe care acesta le-a facut si aduc grava
atingere imaginii justitiei si bunei functionari a democratiei
in Romania, conform stiripesurse.ro
“In contextul in care vedem in jurul Romaniei tari, chiar
partenere ale Statelor Unite, care se indeparteaza de la
valorile democratiei, suntem determinati sa nu acceptam
in Romania nici un rabat de la statul de drept si nici o inde-
partare de la valorile fundamentale ale acestuia”, au aratat
judecatorii in scrisoare. “Incalcarea acestor valori va face
Romania mai slaba, ceea ce vulnerabilizeaza si NATO.”
Continutul integral al scrisorii il gasiti mai jos:
31 octombrie 2016
Excelentei Sale Domnului Hans Klemm
Ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti
Stimate Domnule Ambasador Klemm,
Va scriem public direct, folosind calea unei scrisori deschise,
deoarece declaratiile pe care le-ati facut pe data de 26 oc-
tombrie, in cadrul interviului pentru site-ul www.news.ro,
aduc grava atingere imaginii justitiei si necesita, fata de
impactul negativ al acelor declaratii asupra bunei functionari
a democratiei din Romania, un raspuns public din partea
judecatorilor.
Astfel, la intrebarea – legitima in contextul actual – privind
riscul manifestat de excesele procurorilor anticoruptie, ati
afirmat ca “acest lucru trebuie sa il decida poporul roman,
cum ar trebui sa se comporte procurorii si judecatorii
pentru a-si face treaba. Eu vreau sa subliniez doar succesul
extraordinar al Romaniei in acest domeniu.”
Este de neinteles motivul pentru care reprezentantul Statelor
Unite, tara care este luata ca reper pentru respectarea
drepturilor si libertatilor individuale, face apel la “justitia
populara”, o forma de justitie straina de statul de drept si
specifica regimurilor totalitare, cu radacini in gandirea de
drept sovietica.
Pe pagina Ambasadei ati postat fotografii de la vizita
recenta pe care ati facut-o la fosta inchisoare comunista
de la Sighet. “Dreptatea poporului in slujba poporului” a
fost sloganul ce a stat la baza “democratizarii justitiei”
dupa 1948, pe care cu siguranta l-ati vazut afisat in incinta
fostei inchisori. Toti acei oameni care au fost inchisi si
torturati acolo, au fost condamnati tot in numele “poporului”,
ba inca in aplauzele sale, pentru ca asa le spunea masina
de propaganda comunista ca e bine.
Ati afirmat in interviu ca “aplaudati puternic” ceea ce
considerati ca fiind un “record de succes” actual al luptei
anticoruptie, aratand insa ca va sunt indiferente mijloacele
folosite in aceasta lupta.
Afirmatiile dumneavoastra, cum a fost cea cu “aplauzele”,
sunt primejdioase pentru democratia romanesca, deoarece
intaresc mentalitate extrem de periculoasa ca scopul scuza
mijloacele. In justitie mijloacele pot perveti scopul.
Va reamintim ca Romania este o tara aflata la 27 de ani
de  partare de comunism, o tara in care mentalitatea repre -
si va a institutiilor de forta, implementata initial de consilieri
sovietici apoi de educatori romani formati si educati de
acei consilieri, nu s-a schimbat peste noapte doar prin fap -
tul ca Romania a declarat ca a trecut de la dictatura la de-
mocratie.
Schimbarea acestei mentalitati, fundamentata pe faptul ca
statul este superior persoanei, necesita timp si o continua
reevaluare sincera pentru a identifica segmente unde
lucrurile se pot imbunatati.
Profesionalizarea si intarirea reala a tuturor institutiilor de-
mocratice se face prin respectarea stricta a statului de
drept, a separatiei puterilor in stat si a drepturilor si
libertatilor fundamentale, lucru care implicit duce la diminuarea
coruptiei.
Daca dumneavoastra, din pozitia de reprezentant al Statelor
Unite in Romania, doar “aplaudati”, dar nu scoateti in
evidenta excesele ori erorile acolo unde acestea exista si
sunt vizibile, nu doar ca nu ajutati justitia si lupta anticoruptie,
dar le vulnerabilizati atat pe ele, cat si credibilitatea Statelor
Unite in fata romanilor.

Cultul personalitatii si “aplauzele” insotite de lipsa criticii si
a unei evaluari profesioniste care sa scoata in evidenta
succesele si sa puncteze problemele, pentru a fi corectate
la timp, sunt cel mai mare inamic pentru orice stat si orice
institutie a acestuia. Aceste lucruri pot foarte usor discredita
o actiune vitala pentru sanatatea societatii romanesti, cum
e lupta impotriva coruptiei, pe palierul purtat de justitie.
Justitia nu e nici campanie de publicitate si nici subiect de
propaganda electorala. Administratia justitiei intr-un stat
democratic este un proces ce se desfasoara cu rigurozitate
si strict in limitele legii, cu respectarea tuturor drepturilor si
obligatiilor procedurale (due process) tocmai pentru a
pastra un just echilibru intre interesul public si demnitatea,
drepturile si libertatile fiecarei persoane. Orice derapaj
trebuie punctat si corectat pentru a preveni erori ulterioare,
iar acest lucru se poate face doar analizand obiectiv si
critic aceasta activitate.
Este important sa intelegeti acest lucru si sa-l afirmati
public, daca doriti in Romania un stat de drept viabil,
intemeiat pe o justitie cu adevarat independenta, care
respecta si apara drepturile si libertatile propriilor cetateni.
Exact aceste principii stau si la baza Parteneriatului Strategic
dintre Romania si Statele Unite.
Parteneriatul respectiv, asa cum ati reafirmat intr-o declaratie
comuna recenta romano-americana, “se fundamentează
pe angajamentul comun pentru valorile democratice –
statul de drept, piata libera, respectarea drepturilor omului
si relatiile inter-umane”.
Si pentru ca ati vorbit in interviul dumneavoastra despre
importanta Romaniei in NATO, va amintim ca toate docu-
mentele publice ale summit-ului NATO de la Varsovia din
acest an au reintarit faptul ca “NATO este o alianta de
valori, incluzand libertatea inviduala, drepturile omului, de-
mocratia si statul de drept”.
“Aceste valori comune sunt esentiale pentru ceea ce este
NATO și ceea ce face. In plus, includerea acestor valori in
toate domeniile activitatii noastre va face NATO mai
puternic”, s-a mai adaugat in comunicatul dat de NATO pe
data de 9 iulie si impartasit de toti sefii de state si guverne
care au participat la summit.
“We stand together, and act together, to ensure the defence
of our territory and populations, and of our common values.
United by our enduring transatlantic bond, and our com-
mitment to democracy, individual liberty, human rights and
the rule of law”, a fost mesajul transmis dupa summit-ul
NATO de la Varsovia si in acest mesaj ne regasim si noi.
In contextul in care vedem in jurul Romaniei tari, chiar
partenere ale Statelor Unite, care se indeparteaza de la
valorile democratiei, suntem determinati sa nu acceptam
in Romania nici un rabat de la statul de drept si nici o inde-
partare de la valorile fundamentale ale acestuia amintite
mai sus. Incalcarea acestor valori va face Romania mai
slaba, ceea ce vulnerabilizeaza si NATO.
Ne ingrijoreaza, de aceea, faptul ca nu amintiti aceste
valori in luarile dumneavoastra de pozitie publice. Ati fost
tacut si cand Curtea Constitutionala a fost atacata public,
cand avocatii au cerut respectarea confidentialitatii client-
avocat, cand judecatorii au solicitat lamurirea interferentei
serviciilor secrete in “campul tactic” al justitiei, dupa cum
nu ati aratat nici o preocupare fata de problemele justitiei,
adunate in documentul intitulat “Memorandum privind
justitia”, document votat de aproape 80% dintre adunarile
generale ale judecatorilor.
Va solicitam, in consecinta, ca atunci cand vorbiti despre
chestiuni ce tin de justitie sa aveti in vedere situatia de
ansamblu, atat cu partile pozitive cat si cu cele unde mai e
loc de imbunatatiri sau sunt necesare corectii. Ca reprezentant
al tarii care a ajuns sa fie prospera si puternica pentru ca a
pus omul in centru, cu drepturile si libertatile sale, aveți o
expertiza enorma pe care o puteti impartasi cetatenilor
romani. Lupta impotriva coruptiei trebuie sustinuta, dar
tocmai din acest motiv nu se pot ignora excesele, abuzurile
ori incalcarile drepturilor procesuale care pot duce in timp
la discreditarea acestei lupte.
Apreciem sustinerea Statelor Unite pentru reforma justitiei
din Romania si va stam la dispozitie cu orice informatii
doriti despre starea reala a justitiei si problemele cu care
aceasta sa confrunta.
Cu stima,
Judecator Dana Girbovan
Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania
Judecator Gabriela Baltag
Asociatia Magistratilor din Romania

Ambasadorul SUA în România
promovează steagul secuiesc

la Sfântu Gheorghe
Dacă în urmă cu puțină vreme ambasadorul SUA la
Chișinău spunea, nici mai mult, nici mai puțin, că
Moldova nu e România, că Moldova are istoria ei și
nu încuraja unirea cu țara mamă, ieri ambasadorul
american la București, Hans Klemm, aflat într-o vizită
în județele Covasna și Harghita, apare împreună cu
mai mulți lideri UDMR-iști promovând steagul secuiesc
într-un gest de sfidare la adresa românilor.
Este vremea să trecem peste o presupusă ignoranță
a ambasadorului american vis-a-vis de realitățile
istorice din Transilvania. Gestul trebuie privit mai
degrabă ca unul premeditat, făcut în cunoștiință de
cauză, un gest care încurajează extremismul maghiar!
Imaginea a apărut aseară pe contul de facebook al
primarului UDMR din Sfântu Gheorghe, Antal Arpad,
un primar șovin care a sfidat în permanență legile
românești și care a și fost dat în judecată pentru
aceasta de jurnalistul Dan Tanasă.

După apariția imaginii pe contul primarului extremist,
aceasta a fost preluată, surpriză, de deputatul maghiar
infractor Marko Attila, acuzat de fapte grave de
corupție în România, fugit însă în Ungaria unde Bu-
dapesta îl protejează. (sărmanul maghiar este „disc-
rimant” de DNA-ul românesc pentru o fraudă de doar
câteva zeci de milioane de euro!!!)
Așadar, ce se ascunde dincolo de declarațiile viclene
ale ambasadorului american, foarte preocupat de re-
spectarea drepturilor minorităților din România?
După cum ne semnalează Flux 24.ro, „Ambasadorul
a menționat că rolul său, în calitate de ambasador,
este de a strânge relațiile dintre România și Statele
Unite ale Americii, de a promova prosperitatea
economică și democrația, iar în acest context a
subliniat că printre valorile democrației se numără
respectul față de minorități, libertatea religiei, libertatea
presei, libertatea de exprimare, etc.”
De asemenea, ar trebui să urmărim reacția clasei
politice românești la gestul ambasadorului american.
Asta ne va arăta cât de mult este România o colonie
americană și cât de jalnice sunt slugile lor de la
București.
Într-un interval de săptămâni, SUA, prin ambasadorii
săi la București și Chișinău, au sfidat interesele
românești și istoria adevărată, iar acest lucru spune
multe despre cât de mult ne putem baza pe americani
în viitor. Desigur, într-un eventual conflict cu Rusia, o
să fim buni ca și carne de tun!
Deci, se pregătește terenul pentru ruperea Transilvaniei
de România, după cum se tot vorbește în cercuri re-
strânse de oameni cu surse mai speciale de informare?
Până acum, făcătorii de războaie și de crize economice
au desființat Cehoslovacia și Iugoslavia. Știm că și
România era pe listă…

Daniel Roxin
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Ruşinea Murfatlar: 
Lacrima lui Ovidiu, 

o poşircă produsă în Spania
Celebrul vin Lacrima lui Ovidiu, mândria Murfatlar şi unul
din cele mai puternice branduri româneşti, a ajuns o
ruşine. Licoarea oficială a Casei Regale a României este
acum produsă în Spania, adusă cu cisternele în ţară şi
îmbuteliată apoi cu eticheta pentru care cumpărătorul
român plăteşte cel puţin 32 de lei, cu încrederea că ia un
vin de calitate superioară. În septembrie, Patronatul
Naţional al Viei şi Vinului (PNVV) respingea categoric
probabilitatea ca Murfatlar sau orice alt producător român
să comercializeze sub etichetă proprie vinuri ieftine din
import.
Pe eticheta atât de cunoscută românilor scrie, în continuare,
la fel: Lacrima lui Ovidiu 5 ani, „vin licoros păstrat şi
înnobilat în butoaie din lemn de stejar”, cu 15% alcool,
sub sigla Casei Regale. Descrierea este aceeaşi, a unui
produs unic, mândria vinului românesc: „Galbenul auriu
pune în lumină un cupaj unic al unor vinuri cu totul
speciale. Profunzimea culorii şi aroma bogată provin de
la vinul păstrat peste 5 ani în butoaie mici de stejar. La
acestea se adaugă savoarea proaspătă a fructelor, dulceaţa
şi activitatea echilibrată a noilor vinuri de cupaj”.
Apoi răsuflă şi bomba, ca un PET de tulburel deschis
după două săptămâni: legendarul vin Lacrima lui Ovidiu
este, de fapt, produs sub licenţă Murfatlar România SA de
Bodegas Vinival SA din Chivo, Valencia. Produs în Spania.
Oţet licoros
După cum era de aşteptat, lichidul din Spania vândut în
România cu eticheta Murfatlar este un vin de proastă
calitate, cu buchet şi gust oţetite. Un oţet la 32 de lei
sticla, dar există magazine în care Lacrima lui Ovidiu 5
ani se vinde şi cu 50 de lei. Bodegas Vinival este o
afacere de familie din Valencia, înfiinţată în 1969, un
producător şi distribuitor en-gros de vinuri de masă, care
nu deţine nici măcar o marcă proprie. 

Vinurile inferioare din Spania nu au, evident, nicio legătură
cu viile din Murfatlar, dar sunt vândute cu aceeaşi prezentare
pompoasă şi complet falsă.
Reclamă mincinoasă
Apărut la începutul anilor ’80, Lacrima lui Ovidiu este
singurul vin fortifiat de pe piaţa românească. În 2003,
brandul a fost relansat cu imaginea actuală şi a devenit
unul dintre cele mai puternice şi mai medaliate mărci
româneşti de vinuri.
„Lacrima lui Ovidiu face parte din ADN-ul Murfatlar, este
unic pe piaţă şi se identifică până la perfecţiune cu
podgoria din care vine“, îl caracteriza, la un moment dat,
managerul de marketing al Murfatlar România.
Doar că, între timp, ADN-ul Murfatlar s-a mutat în Spania.
Iar ceea ce face acum Murfatlar, cu poşirca ieftină din
Spania vândută sub eticheta unui vin nobil, de calitate,
este o formă flagrantă de reclamă mincinoasă.  
Licorosul Lacrima lui Ovidiu poartă numele poetului care
şi-ar fi îndulcit amarul exilului în viţa barbarilor de la
Pontul Euxin. Azi, şi-ar fi putut face eventual doar o salată
cu el

În 1939, Regele Carol al II-lea a devenit admirator al
acestor vinuri de Murfatlar, astfel că a declarat podgoria
printre furnizorii oficiali ai Casei Regale, statut pe care îl
are şi în prezent.
PNVV ne lua în râs
În septembrie, când „Jurnalul Naţional” publica informaţia
că o parte din produsele vândute în România cu eticheta
Murfatlar sunt, de fapt, vinuri ieftine aduse din import,
PNVV a negat vehement ceea ce s-a dovedit, iată, perfect
adevărat. „Este exclus aşa ceva, nu numai la Murfatlar, ci
la toţi membrii patronatului. Vă pricepeţi la vie? Poate era
neculeasă când aţi trecut pe acolo, acum poate o culege
cineva şi nici nu ştiu să fi fost lăsată în paragină”, ne-a de-
clarat atunci Ovidiu Gheorghe, directorul general al PNVV.
Sesizam atunci că viile Murfatlar stăteau în paragină,
neculese, precum şi faptul că patronii companiei au vândut,
pe ascuns, utilajele de producere a vinului, ceea ce poate
indica orice, mai puţin faptul că Murfatlar ar mai produce
ceva.
Evaziune de 132 de milioane de euro
Luna trecută, DNA a reţinut 10 persoane (asociaţi ai
grupului Murfatlar- Euroavipo şi funcţionari ANAF) într-un
uriaş dosar de evaziune, cu un prejudiciu de 613,48
milioane lei. A fost arestat, cu acea ocazie, şi George
Ivănescu, unul din patronii imperiului Murfatlar şi un
apropiat al Adrianei Săftoiu, important lider PNL implicat,
de asemenea, în mega-afacerea Murfatlar.
Potrivit DNA şi ANAF, evazioniştii de la Murfatlar rulau
sume uriaşe de bani, înregistrând în avans, între firmele
grupului, şi facturi de 400 de milioane de euro, plus TVA
de 86 de milioane de euro. Cât ratele României către FMI
în perioada 2012- 2015. 
Imperiul Murfatlar, aflat acum în insolvenţă, cu datorii de
1,3 miliarde de euro, înseamnă câteva din cele mai
cunoscute mărci româneşti aflate pe piaţă: vinurile Murfatlar,
Babanul şi Cetera, spirtoasele Hanul Ars, Unirea, Patriot
şi Minard, votca Sankt-Petersburg, Bitter Mamaia, Zaraza
Vinars, ginul Bartender’s, apele minerale Biborteni şi
Valea Brazilor, sucurile Frizzi, Răcorel, Frutta, Bibo şi
Limo, mezelurile Salonta si Matache Măcelaru (vândut
între timp, în 2011, la Cris-Tim).
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Guccifer susţine că Hillary este
Înaltă Preoteasă a ILLUMINATI

Marcel Lazar, hackerul Guciffer arestat de ai nostri si
trimis in USA, a trimis o Scrisoare catre FOX NEWS din
inchisoarea Alexandria Detention Center.
In aceasta Scrisoare scrisa de mina, Guccifer sustine ca,
dupa ce a „spart” emailul personal al lui Hillary Clinton, a
descoperit ca doamna este Inalta Preoteasa a Illuminati!
Scrisoarea a fost trimisa de Marcel Lazar inainte ca el sa
fie extradat in Romania, adica acum 5 saptamini! 
Fox News a confirmat primirea Scrisorii!

Bomba de presa abia acum vine: la originea Scandalului
Clinton (cele 35.000 de emailuri) sta chiar romanul Guccifer!
Abia acum inteleg de ce Marcel Lazar a primit o Condamnare
atit de drastica, de 7 ani de inchisoare, iar cei doi israelieni
din Scandalul Black Cube doar 3 ani cu suspendare! Desi
fapta israelienilor, de a „sparge” emailul unui oficial roman,
Kovesi, este mult mai grava decit „spargerea” unui email
privat al persoanei private Hillary Clinton, fie ea chiar
Candidata la Presedintia Americii!!!
E clar ca Preoteasa Hillary s-a suparat rau pe Guccifer iar
Justitia Romana s-a executat ca la ordin! Ce ne facem
daca iese Trump?! O sa il declare ai nostri Justitiabili,
EROU pe Guccifer?!

Al treilea sex, 
introdus în premieră

O bancă din Marea Britanie a devenit prima din lume care
oferă a treia opțiune în ceea ce privește sexul clienților
care apelează la o astfel de instituție.
Metro Bank a introdus în documentele sale oficiale dedicate
clienților, alături de clasicele opțiuni în ceea ce privește
sexul—masculin și feminin — varianta „non-binar”. Acesta
este termenul folosit de indivizii care nu se identifică nici
bărbați, nici femei, potrivit Agerpres.
De asemenea, banca a adăugat formula de adresare
„Mx” (derivată din „Mr”—dl., „Mrs”—dna., Ms.—domnișoară),
folosită de obicei de persoanele transsexuale sau de cele
non-binare, care preferă să fie apelate cu pro nume neutre
din punct de vedere al genului.
Decizia a fost luată după ce o tânără de origine scoțiană,
Kaelin Fanish, nu a reușit să-și deschidă un cont la Metro
Bank deoarece aceasta nu avea decât două opțiuni în
privința sexului, masculin sau feminin, iar ea nu se regăsea
în acestea. Kaelin Fanish a salutat decizia istorică pe
care a catalogat-o drept „un pas mare înainte” pentru un
sistem bancar care timp de 600 de ani nu a oferit decât
două opțiuni în ceea ce privește sexul clienților săi.
Directorul de comunicare al Metro Bank a declarat pentru
Buzzfeed UK că politica băncii este de a asculta clienții și
că spre deosebire de unele situații în care lucrurile sunt
„prea dificile pentru a face ceva în privința lor”, cazul de
față „nu a fost, în mod clar, unul dintre ele”.

Canada caută o BOMBĂ
NUCLEARĂ pierdută de SUA

Autorităţile de la Ottawa au precizat, luni, că în următoarele
săptămâni vor investiga un obiect localizat pe coasta
canadiană a Pacificului şi pe care diferite medii de comu-
nicare l-au identificat ca fiind o"bombă nucleară pierdută"
de Statele Unite în 1950, transmite agenţia EFE.
Dar un purtător de cuvânt al Marinei Regale Canadiene
(MRC) a semnalat, într-un comunicat remis EFE, că pare
a nu exista niciun pericol deoarece bomba, pierdută acum
mai mult de 60 de ani, era inertă, fără material nuclear şi
utilizată pentru practică.
Potrivit MRC, pe 31 octombrie autorităţile canadiene au
fost avertizate asupra localizării în apă, la circa 80 de
kilometri sud de Prince Rupert, la aproximativ 800 de
kilometri nord-vest de Vancouver, a unui obiect care pare
a fi armament al SUA din Al Doilea Război Mondial.
"Informaţia obţinută prin intermediul autorităţilor militare
ale SUA sugerează că nu există pericol în prezent", a
arătat MRC.
"Informaţia furnizată indică a fi probabil vorba de o bombă
B4 cu o capsulă inertă (plumb), transportată de avionul B-
36 care s-a prăbuşit în împrejurimile Prince Rupert, pe 13
februarie 1950. Această capsulă inertă nu conţinea niciun
material nuclear şi nu se suspectează că ar reprezenta
un pericol radiologic", au adăugat autorităţile militare cana-
diene.
"În următoarele săptămâni", MRC va utiliza nava HMCS
Yellowknife pentru a investiga obiectul descoperit de un
scafandru canadian, Sean Smyrichinsky.
Acesta a găsit obiectul la începutul lui octombrie şi a co-
municat acest fapt autorităţilor canadiene.
Nava va utiliza un robot submarin pentru a lua imagini ale
obiectului în scopul de a stabili ce este acesta.
Mediile de informare canadiene au semnalat că bombardierul
B-36 075, care transporta dispozitivul, s-a prăbuşit în
cursul unei misiuni secrete pentru a determina dacă
avionul putea efectua un atac cu bombă nucleară.
Avionul, care se îndrepta spre Texas venind din Alaska, a
avut probleme, iar motoarele sale au luat foc deasupra
apelor canadiene ale Pacificului.
Cei 17 ocupanţi au abandonat avionul, însă cinci au murit
după ce au sărit cu paraşutele.
Înainte de a abandona aparatul, căpitanul a aruncat
bomba în Pacific.
Avionul ar fi trebuit să se fi prăbuşit în Pacific, dar în 1953
resturile sale au fost localizate pe muntele Kologet, în
provincia canadiană Columbia Britanică, adăugând şi mai
mult mister accidentului aviatic, informează agerpres.ro.

A MURIT prima femeie procuror
general din istoria Statelor Unite

Janet Reno, prima femeie
procuror general al Statelor
Unite, care a exercitat
această funcţie timp de
opt ani într-o perioadă
tumultoasă din mandatul
preşedintelui democrat Bill
Clinton, a murit la vârsta
de 78 de ani, informează

luni Reuters, citând presa de peste Ocean.
ABC News, care o citează pe fina lui Reno, a anunţat că
ea a murit în zorii zilei de luni, din cauza unor complicaţii
ale maladiei Parkinson.
Reno a deţinut cea mai importantă funcţie din sistemul de
justiţie al SUA în timpul administraţiei Clinton între 1993 şi
2001, devenind procurorul general cu cel mai lung mandat
din secolul al XX-lea.

Germania susţine crearea unei
armate a UE, încercând separarea

de SUA şi Marea Britanie

Uniunea Europeană trebuie să creeze structuri militare
de nivelul celor ale Alianţei Nord-Atlantice, propune ministrul
german al Apărării, Ursula von der Leyen, în contextul în
care Germania, Franţa, Italia şi Spania pledează pentru
politici comunitare de apărare, separate de Marea Britanie
şi SUA.
"În ultimii trei ani, am asistat la impulsuri enorme de mod-
ernizare a capabilităţilor militare NATO pe fondul compor-
tamentului Kremlinului", a declarat Ursula von der Leyen
la o conferinţă pe teme de securitate găzduită de Uniunea
Creştin-Democrată (CDU, centru-dreapta), partidul can-
celarului Angela Merkel.
"Acest lucru a fost corect şi important, dar cred că trebuie
să investim aceeaşi energie în modernizarea structurilor
europene de securitate şi în politica de apărare a UE", a
adăugat Ursula von der Leyen, citată de site-ul agenţiei
Reuters.
În încercarea de a atenua eventuale preocupări ale Statelor
Unite şi Marii Britanii, Von der Leyen a subliniat că supli-
mentarea capacităţilor militare europene trebuie "să ţină
cont de faptul că nu se poate dezvolta o concurenţă" între
Uniunea Europeană şi NATO, "ci ar trebui să colaboreze
în mod complementar".
Declaraţia ministrului german al Apărării se înscrie în
cadrul unei serii de propuneri în sensul creării unei armate
a Uniunii Europene.
În contextul în care Marea Britanie a decis să părăsească
UE, Franţa, Germania, Italia şi Spania pledează pentru o
politică europeană în materie de apărare. Într-o scrisoare
comună, cele patru ţări au argumentat că Uniunea
Europeană ar trebui să poată răspunde crizelor militare
externe fără coordonarea Statelor Unite, notează Reuters.

Saakașvili a demisionat:
Corupția de la Kiev distruge Ucraina
Fostul președinte al Georgiei și guvernator al regiunii
Odesa, Mihail Saakașvili, a demisionat luni din funcție,
fiind nemulțumit de felul în care decurg reformele în țara
vecină.
Saakașvili, care s-a remarcat drept un înrăit luptător
împotriva corupției, a declarat că Ucraina are nevoie de o
„nouă clasă politică”, de „oameni noi”, care să distrugă
„sistemul corupt” care controlează în prezent țara.
„Am obosit de această corupție. Nimeni în viața mea nu
m-a mințit în halul acesta. Iațeniuk a plecat, dar corupția
rămâne la fel”, a declarat Saakașvili.
El susține că „picătura care a umplut paharul” a fost când
a văzut declarațiile de avere ale politicienilor ucraineni,
care „se lefăie în bogație în timp ce populația trăiește în
sărăcie”.
„Nu voi renunța. Să nu-și facă cineva speranțe că vor
scăpa de mine. Voi lupta pentru a elibera Ucraina de
această mizerie, de noroiul corupției, unde se acumulează
capitaluri pe seama sângelui vărsat de soldații noștri, a
victimelor Maidanului. Ei au trădat ideea revoluției ucrainene.
Singurul lor obiectiv este de a-și umple buzunarele, jefuind
totul, până la ultimul bănuț din Ucraina”, a mai declarat
fostul președinte georgian.
El a mai spus că și-a dorit să facă din Odesa un oraș
precum Batumi (oraș port la Marea Neagră care s-a
dezvoltat rapid în perioada președinției lui Saakașvili),
dar că acest lucru nu este posibil din cauza corupției de la
Kiev.
Mihail Saakașvili a fost numit în funcția de guvernator în
mai 2015, când a și primit cetățenia ucraineană.
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PATRIOŢI ROMÂNI

MUGUR ANDRONIC, 
O VOCE PUTERNICĂ PENTRU

UNIREA BUCOVINEI ȘI BASARABIEI
CU ȚARA-MAMĂ

În peisajul culturii bucovinene, în labirintul literaturii contempo-
rane, profesorul dr. Mugur Andronic se distinge prin cei peste

25 de ani de efort susținut pus în serviciul Bucovinei și al Basara-
biei, pus în serviciul neamului său românesc.

A absolvit cu nota maximă
Facultatea de Istorie și
Filosofie a Universității din
București, promoția 1979.  
Impresionante sunt  domeniile
de activitate, profesiile și rec-
ompensele pe care Mugur
Andronic le-a primit de-a lun-
gul timpului: istoric, arheolog,
laureat al Academiei Române
(2007), decorat  de către
președintele României cu or-
dinul Meritul Cultural în Grad
de Cavaler (2010); a obținut
premii și diplome în diferite
domenii. El este, de aseme-
nea, evaluator de bunuri de

patrimoniu, poet, prozator și caricaturist.
Mugur Andronic a înființat, în 1990, la Suceava, Societatea

Culturală ”Ștefan cel Mare”- Bucovina, fiind animatorul și
președintele acesteia. Prin activitățile desfășurate, societatea i-
a sprijinit cultural pe românii din aceste două provincii rupte din
trupul țării. În același an a inițiat schimbarea titulaturii muzeului
sucevean, din Muzeul Județean Suceava în Muzeul Bucovinei,
ducând astfel la includerea acestuia în administrarea Ministerului
Culturii, ca muzeu național. Din 1992 este ales șeful secției
arheologie al acestui muzeu. A organizat și prezentat mai multe
expoziții, cum au fost: ”Autohtoni și migratori la răsărit de
Carpați în secolele IV-X” și ”Cultura Sântana de Mureș – cultură
și populație”. 

Mugur Andronic este
primul nostru arheolog
care a cercetat și teritorii
aparținând fostei URSS:
Cernăuți, Ucraina,
jumătatea de nord a Re-
publicii Moldova și a
publicat concluziile la
care a ajuns în urma
studierii unei masive bib-
liografii româno-ruso-
ucraineană. A condus
numeroase șantiere
arheologice și a scris
monografii inedite, foarte
bine appreciate. S-a im-
plicat personal în strân-
gerea și transportul a
peste 20.000 de man-
uale și cărți pentru elevii
români din Basarabia și,
mai ales, din zona

Cernăuți, activitate care continuă anual.
A publicat plachete de versuri: ”Gânduri postume” (1996), ”Viața
ca un vis” (2014) și zeci de studii de istorie și arheologie.
Iată o meditație poetică  din volumul  ”Viața… ca un vis...”: 
”E oare viața noastră – sumar de vise, excursie de plăcere,
Sau poate o detenție scurtă, închiși în forme umede și moi?
E oare simplă și nouă demonstrație de forță a morții infidele
Sau a originii noastre vechi marine sălășluind tacit în noi?” 
Răspunsul este surprinzător prin originalitate și sensibilitate:
”Mă-ntreb, îndrăgostit de viață, printre florile de pop-corn de

meri,
De ce nu ești acum cu mine, în propria-mi tulpină, de ce nu ești?
… de ce nu vrei să fii, să…ești…?”
În cartea  intitulată ”Mugur Andronic – la un sfert de veac de
voluntariat închinat Bucovinei și Basarabiei”, autorul Ioan
Grigoraș îl definește pe eroul cărții ca fiind o ”personalitate a
culturii bucovinene (care) și-a creat un bun renume prin realizările
sale”, pentru sacrificiul ”constant” în scopul interesului general
și al celui național. 

Mugur Andronic este autorul romanului ”În umbra marilor imperii
ucigașe” în care este prezentat destinul soldatului  bucovinean,
aflat în vâltoarea și trăind ororile Primului Război Mondial și pri-
zonieratul în Italia și Siberia.

Despre această scriere complexă, profesorul univ. dr.Dan
Octavian Cepraga comentează: ”Romanul (…), care s-a născut
dintr-o minuțioasă muncă de documentare istorică și din istoria
orală, după o lungă serie de întâlniri , între anii 1973 și 1988,
avute cu ultimii supraviețuitori ai Primului Război Mondial din
Bucovina, îmbină istoria și reconstituirea fantastică. Este vorba
despre o frescă amplă și incitantă, de respirație epică, scrisă cu
o puternică empatie a imaginației. Cartea readuce în lumină o
pagină din istoria românilor, încă puțin știută și studiată, fiind
remarcabilă și datorită calităților literare și măiestriei narative
de netăgăduit.  Vocile și experiențele celor mai umili protagoniști
sunt reproduse cu fidelitate și cu poftă vie pentru detalii realiste
și pentru limba vorbită”. Totul ”iese în evidență pe fondul unei
viziuni militante și pasionate de istorie,
într-un tot original și convingător”. 

Iată un exemplu de vorbire și gândire a soldatului român
din acea vreme: ”Vezi tu, mă Niculăiță, viața aiasta-i tare ciudată
ca și marea pe care stăm amu. Nu-i poți ști bine niciodată
cărările și adâncurile.Nici eu poate nu am știut prea bine să i le
caut și să i le cunosc de-am ajuns p-aicea. Dar de-acum,
pentru noi o hotărî bunul Dumnăzău numa… Stați și voi oleacă
și gândiți-vă, până mâine dimineață. Și dacă o-ți ține-o mai
departe p-a voastră, atuncea eu n-oi mai putea să vă zâc decât
”Doamne-ajută-le!”.

În egală măsură impresionează, la sfârșitul romanului, un
document cu numele câtorva dintre supraviețuitorii Primului
Război Mondial cu care autorul romanului  a vorbit și cărora le-
a cunoscut concepția despre viață și despre convulsiile războiului.

Mugur Andronic este, cu adevărat, o personalitate de mare
valoare a Bucovinei, a Basarabiei și, într-un cuvânt, a României.
Astfel de oameni devotați pământului străbun și idealurilor
neamului nostru merită atenția și întreaga noastră apreciere.

prof. Mariana Terra
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Igor Dodon avertizează 
că îi va retrage cetăţenia

moldovenească lui Traian
Băsescu dacă va câştiga

Dodon, liderul Partidului Socialiştilor (PSRM), clasat
pe locul întâi în primul tur al scrutinului prezidenţial
din Republica Moldova, a avertizat că îi va retrage
cetăţenia moldovenească fostului preşedinte al
României Traian Băsescu dacă va câştiga alegerile,
relatează Independent.md.

"Noi din startul
acestor dezbateri
am înţeles ca doa -
mna Maia Sandu
este o unionistă.
Ea nu a vrut să re -
cu  noas că, că acum
nu îi este conven-
abil, dar cu câteva
luni în urmă, pe

data de 2 februarie, în acest studio, a spus că va vota
pentru unirea cu România. Şi Maia Sandu este sus ţi -
nu tă de unionişti, cei care vor să distrugă Republica
Moldova, cum ar fi Băsescu, cum ar fi Ghimpu, cum
ar fi alţii. "Dodon Igor va fi un preşedinte al tuturor, in-
diferent că sunteţi de viziuni de stânga sau de
dreapta, pentru că preşedintele ţării nu poate fi un
membru de partid. Eu voi asigura retalţii bune, de pri-
etenie, de vecinătate şi cu România, şi cu Ucraina,
eu sunt pentru relaţii bune cu Uniunea Europeană.
Regimul de vize nu va fi introdus, cum unii vă sperie,
trebuie mai departe să mergem fără vize în Uniunea
Europeană. Trebuie ca cei care au cetăţenie română
şi moldovenească, nu am nicio problemă cu aceasta,
dar dacă doresc să meargă în funcţii de stat, atunci
da, trebuie să cedeze una dintre cetăţenii. Eu sunt
pentru relaţii bune cu Federaţia Rusă, pentru că acolo
este piaţa de des fa ce re, acolo sunt migranţii noştri.
De aceea, preşedintele Dodon va fi pentru un echili-
bru între Est şi Vest. Un pod, dacă doriţi, între Est şi
Vest şi între Vest şi Est. Şi cred că acest lucru este
posibil", a mai spus Dodon în cadrul dezbaterii.Eu
consider că acest lucru este inadmisibil. Eu consider
că Republica Moldova tre buie să rămână ca stat in-
dependent şi suveran. Şi asa va fi.
În ceea ce ţine de Băsescu, eu ştiu, şi am acumulat
toate documentele necesare: atunci cand au fost
depuse actele şi cand s-a luat decizia, s-a încălcat
procedura. De aceea domnule Băsescu, profiţati
acum, câteva zile. După data de 14, veti pierde
această cetăţenie pe care nu o meritaţi", a spus
Dodon, întrebat de moderatotul dezbaterii dacă are
nevoie de votul lui Băsescu.

Fostul preşedinte al României Traian Băsescu şi
soţia sa, Maria Băsescu, au depus joi jurământul de
cetăţeni ai Republicii Moldova la sediul Ambasadei
Republicii Moldova în România.
”Trebuie să recunosc că am şi opţiuni politice în Re-
publica Moldova", a declarat Traian Băsescu după
ceremonie, potrivit site-ului agenţiei Associated Press.
Traian Băsescu a depus joi jurământul de cetăţean
al Republicii Moldova, alături de soţia sa Maria,
spunând că şi-a îndeplinit "visul de a avea cetăţenie
valabilă pe tot teritoriul de la frontiera de vest până la

Nistru şi puţin dincolo". "Preşedintele Timofti, prin
decret, mi-a acordat dreptul să devin cetăţean al Re-
publicii Moldova. O republică dragă mie, ca şi ţara
mea. O republică de care mă simt legat prin cultură,
prin educaţie, prin limbă şi, mai ales, prin solidaritate.
Solidaritatea a fost aceea care m-a făcut de multe ori
în timpul celor zece ani cât am îndeplinit funcţia de
preşedinte să întreprind acţiuni, în primul rând, în
favoarea cetăţenilor Republicii Moldova şi a parcursului
european al acestei ţări a cărei independenţă România
a cunoscut-o prima de pe mapamond", a declarat
Traian Băsescu înainte de a depune jurământul.
El a trecut în revistă câteva dintre acţiunile întreprinse
de statul român în favoarea cetăţenilor din Republica
Moldova în vremea când a fost şef al statului. Băsescu
a amintit despre criza vinului şi cum România a ajutat
Republica Moldova prin promovarea vinurilor mol do -
ve neşti, ajungând "cea mai mare piaţă de desfacere"
a acestora. Traian Băsescu a amintit şi creşterea nu -
mă rului de burse pentru tinerii din Republica Moldova
care doresc să studieze în România, de la 130 în
2004, la peste 5.000 în prezent şi, de asemenea, a
lău dat decizia Curţii Constituţionale de la Chişinău de
a declara limba română drept limba oficială a Republicii
Moldova.
Cererea de obţinere a cetăţeniei Republicii Moldova
a fost depusă de către Traian Băsescu şi de soţia sa
pe data de 10 martie 2016. În luna iunie, prin decretul
preşedintelui Nicolae Timofti, Traian Băsescu şi soţia
sa au primit cetăţenia Republicii Moldova.
Fostul preşedinte Traian Băsescu s-a declarat, la
acea vreme, mulţumit că a primit cetăţenia Republicii
Moldova, afirmând că obţinerea acestei a fost o
obligaţie pentru care s-a angajat public. "Am avut o
obligaţie, m-am angajat public să solicit cetăţenia
Republicii Moldova. Am aflat astăzi că preşedintele
Timofti a semnat decretul sunt mulţumit", a afirmat
Traian Băsescu, întrebat dacă este fericit că a primit
cetăţenia Republicii Moldova.
Ulterior depunerii jurământului, familia Băsescu va
trebui să depună actele pentru paşapoartele
moldoveneşti pentru a putea exercita dreptul de vot
în turul doi al scrutinului prezidenţial.
Procedura de obţinere a cetăţeniei Republicii Moldova
pentru familia Băsescu s-a prelungit din cauza atacării
la Curtea Constituţională, de către socialişti, a decretului
preşedintelui Nicolae Timofti.

FMI a aprobat acordul
cu Republica Moldova

Fondul Monetar Inter -
na țional, la ședința Con-
siliului de Directori de
luni, a aprobat, cu vot
unanim, programul cu
Moldova pentru o pe -
rioa dă de 3 ani. Anunțul
a fost făcut de către
președintele Parlamen-
tului, Andrian Candu.
Aranjamentul financiar
prevede accesul la
finanțare la un nivel de
75% din cota Republicii
Moldova la FMI (circa
182,7 milioane dolari
americani).

Acest nou program cu Fondul Monetar Internațional
își propune, între altele, ameliorarea rapidă a guvernării
și supravegherii sectorului financiar-bancar. În special,
programul urmărește evaluarea și transparentizarea
acționariatului băncilor comerciale din Republica
Moldova. Politica monetară va fi axată în continuare
pe menținerea stabilității prețurilor în contextul regimului
flexibil al ratei de schimb.

România a virat Republicii Moldo-
va 3 milioane de euro pentru
finanțarea a 83 de grădinițe

Guvernul României, prin Ministerul Dezvoltării Regionale
și Administrației Publice, a virat Republicii Moldova o
contribuție financiară nerambursabilă în valoare de 3
milioane de euro pentru finanțarea a 83 de grădinițe,
se arată într-un comunicat al MDRAP.
Banii au fost virați luni și sunt destinați finanțării
acestor grădinițe din Republica Moldova, conform
Programului de cooperare pe anul 2016 dintre cele
două state, au declarat, pentru Agerpres, reprezentanții
MDRAP.
Potrivit MDRAP, este vorba despre cooperarea
demarată în anul 2010, prin semnarea Acordului
privind implementarea programului de asistență
tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar ner-
ambursabil în valoare de 100 de milioane de euro
acordat de România Republicii Moldova. Acordul a
fost semnat în iunie 2010 și a fost urmat de cinci pro-
tocoale adiționale, se spune în comunicat.
Conform sursei citate, acordarea sumei a fost aprobată
în ședința de Guvern din 5 octombrie 2016, prin
Memorandum. MDRAP precizează că în 2014, prin
Acordul menționat, Guvernul României a alocat 20
de milioane de euro pentru 836 de școli și grădinițe
din Republica Moldova.
Tot în 2014, Executivul de la București a donat, prin
MDRAP, către Ministerul Educației din Republica
Moldova, 100 de microbuze destinate transportului
de elevi, se mai spune în comunicat.
Pe de altă parte, în 2013, în baza aceluiași Acord,
România a acordat Republicii Moldova, pentru anul
2014, o contribuție financiară nerambursabilă în
valoare de până la 5,289 de milioane de euro, pentru
cofinanțarea conductei Iași-Ungheni, care va conecta
sistemele naționale de transport gaze din cele două
țări, se arată în comunicat.

Moldovenii continuă a fi
deportați din UE și Rusia

În ultima săptămână 29 cetățeni moldoveni nu au
avut acces de intrare în Federația Rusă, iar alți 9 în
Uniunea Europeană. Din Federația Rusă au fost de -
 portați 10 conaționali, iar din Uniunea Europeană 5.
Totodată, în decursul săptămânii precedente, 32
cetăţeni străini, dar și 45 de mijloace de transport, au
primit refuz de intrare în Republica Moldova.
Potrivit Poliției de Frontieră, în perioada 31 octombrie
– 06 noiembrie, în punctele de trecere, fluxul traversărilor
frontierei de stat, a înregistat o dinamică, comparativ
cu săptămână precedentă. Fluxul persoanelor a con-
stituit 356.313 traversări, mai mult cu 1,89%, iar
traficul unităților de transport a prezentat o valoare
de 94.718 traversări, în creștere cu 2,38%.
La „frontiera verde” și în punctele de trecere, polițiștii
de frontieră au înregistrat 80 de evenimente, cu doc-
umentarea a 63 de persoane, care au încălcat le gis -
laţia frontalieră şi migraţională a Republicii Moldova.
16 persoane au încălcat regimul frontierei de stat și
cel al punctelor de trecere, iar nouă persoane au
prezentat documente false și falsificate
De asemenea, 15 cetăţeni străini au încălcat regimul
de şedere pe teritoriul Republicii Moldova, iar 11 per-
soane au fost documentate pentru trafic ilicit de
mărfuri.

MOLDOVA DE PESTE PRUT
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PROFIL ROMÂNO-AMERICAN

Mariana Terra, redactor şef
Romanian Journal, New York: 

”Sunt ardeleancă prin naştere,
sunt ardeleancă prin suflet şi sunt

româncă prin tot ceea ce fac, 
inclusiv în New York”.

Interviu acordat lui MENUȚ MAXIMINIAN, 
redactor la ziarul RĂSUNETUL din Bistrița

Rep.: - Stăm de vorbă cu o ardeleancă stabilită la New York. De câţi ani sunteţi
la New York?

mariana terra: - Din 1992, deci s-au împlinit 24 de ani, dar România şi mai ales
Ardealul sunt în sufletul meu. Sunt născută în regiunea Cluj, actualul judeţ
Alba, în oraşul muncitoresc Ocna Mureş care, din păcate, ca multe oraşe con-
temporane, a involuat. Sunt ardeleancă prin naştere, sunt ardeleancă prin
suflet şi sunt româncă prin tot ceea ce fac, inclusiv în New York.

Rep.: - Cum aţi ajuns la New York?

m.t.:- Ceea ce m-a determinat pe mine şi familia mea să venim în New York a
fost situaţia politică, victoria deloc corectă a pSD-ului, fostul FSN şi multele
aspecte negative pe care minerii aduşi de Iliescu le-au făcut la Bucureşti şi
care au atentat chiar la viaţa soţului meu. Acest lucru ne-a determinat să
venim în America.

Rep.: - Cum de aţi ales New York şi nu Paris sau un alt oraş european ? Cum de
aţi ales să veniţi peste Ocean?

m.t.: - pentru că era acel miraj al Americii, care din păcate este doar un miraj.
Ca să reuşeşti în New York nu este de ajuns doar să fii în America, ci
realmente trebuie să faci ceva de aşa manieră încât să ai succes într-un
domeniu sau în altul. Cei mai mulţi români se blochează sau ajung sub nivelul
la care au fost în România, ca şi în cazul meu. În România am fost profesoară
de liceu pentru limba română, latină, literatură universală, dar venind la New
York şi neştiind engleza, am făcut o şcoală de cosmetică. Nu-mi este ruşine
să o spun: am făcut cosmetică ani de zile în New York, iar în 1999 am devenit
redactor  la ziarul Romanian Journal unde lucrez şi acum. A fost un mare
noroc pentru mine că am reintrat în sfera culturii și pentru asta îi mulțumesc
mult domnului Vasile Bădăluță, fondatorul și directorul ziarului.

Rep.: - Povestiţi-ne despre comunitatea de aici. Am văzut la biserică că sunteţi
uniţi. Cel puţin la biserică sunteţi împreună. În rest, unde vă mai întâlniţi?

m.t.: - Este un aspect care până acum un an a fost foarte bun, în sensul că
exista un restaurant românesc numit „Bucharest” unde ne întâlneam la
cenaclu, în diferite ocazii, evenimente. Acest restaurant nu mai este ce a fost,
a fost vândut; totuși putem continua să desfășurăm evenimente acolo. Coloana
vertebrală a unirii comunităţii române din diaspora americană rămâne biserica.
Indiferent că este Biserica Ortodoxă sau Catolică, sau de alt cult, românii se
întâlnesc la biserici, pentru că aici au loc activităţi nu numai religioase, dar şi
laice.

Rep.: - Comunitatea românească are două ziare.

m.t.: - În New York este ziarul nostru, Romanian Journal, şi New York Magazin,
care este continuarea ziarului Micro Magazin, iar dintre reviste menționez
„Lumină Lină”, coordonată de preotul profesor doctor  Theodor Damian;
revista este apreciată de foarte multă lume, inclusiv din alte ţări.

Rep.: - Povestiţi-ne de ziarul dumneavoastră.

M.T.: - Ziarul nostru – Romanian Journal – este fondat, de 25 de ani, şi condus,
după cum menționasem, de domnul Vasile Bădăluţă. Întâi a apărut săptămânal,
acum apare bilunar. Este un ziar gen almanah, în sensul că are aproape toate
domeniile, începând cu politica şi continuând cu cultura, sport, diverse,
probleme de sănătate, cuvinte încrucişate, reclame, anunțuri și, bineînțeles,
comunitatea româno-americană îşi află reflectarea întotdeauna în ziar.

Rep.: - Am văzut că sunt veniţi  aici foarte mulţi intelectuali din România. Cum
este privit, în general, românul în America?

m.t.: - Este o problemă mai delicată. Cei mai mulţi români sunt văzuţi cu ochi
buni, pentru că cei mai mulţi sunt muncitori, indiferent dacă au trecut pe o
treaptă inferioară sau s-au menţinut pe treapta din România. Însă, din păcate,
ca peste tot, sunt şi oameni care nu fac cinste etniei lor. Ei însă sunt puţini.
După opinia mea, faţă de dezaprobarea despre care am citit că se manifestă
în Europa de Vest faţă de români, în America situaţia este ceva mai bună,
românii sunt apreciaţi.

Rep.: - Cam câţi români sunt în America?

m.t.: - În zona New York-ului în jur de 100.000. Nu știu cifra exactă. Cred că în
America sunt  în jur de 500.000. În orice caz, sunt foarte mulţi.

Rep.: - Spuneaţi că America nu este neapărat acel miraj, visul american. De ce?

m.t.: - Nu este pentru că există frâne. În primul rând, pentru cei mai mulţi, este
limba, în al doilea rând trebuie să fii foarte bun la locul de muncă pentru că
altfel nu eşti ţinut. Nu are importanţă cine eşti şi cum eşti, dacă nu-ţi faci
datoria cum trebuie, pleci. Dacă vrei să ai un post care să-ţi facă plăcere şi
care să te facă să te simţi bine, să te simţi confortabil, fie trebuie să faci o
şcoală într-un anumit domeniu, chiar dacă acesta îţi este total necunoscut,
sau îţi era total necunoscut în România, important este să înveţi şi să faci
muncă de performanţă.î

Rep.: - De ce vă este cel mai dor de acasă?

m.t.: - Dorul de casă este foarte greu de explicat, dar se simte în toată fibra
sufletului meu. Nu există moment în care să nu conştientizez că sunt româncă.
Am reuşit să învăţ limba engleză, o vorbesc şi o înţeleg destul de bine, dar
limba română este limba sufletului meu şi va fi atâta timp cât trăiesc eu şi cei
doi copii ai mei, Olivia și Ionuț.

Rep.: - În afară de limbă, de ce vă este dor? De tradiţii?
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m.t.: - Mi-e dor de oameni, mi-e dor de felul în care vorbesc oamenii. Mi-e dor
de dulcea vorbă românească. Mi-e dor de dealurile din zona Transilvaniei. Îmi
amintesc mereu de cuvintele lui Bălcescu „O ţară mândră şi binecuvântată
între toate ţările semănate de Domnul pe pământ”.

Rep.: - Ce frumos vorbiţi... De ce ar avea nevoie ţara aceasta ca să fie într-
adevăr binecuvântată?

m.t.: - Consider că România şchioapătă din cauza atitudinii celor care sunt în
fruntea ţării, a oamenilor politici cărora nu le pasă de țară, ei nu înţeleg că
cinstea trebuie să fie pe primul plan şi în ultimul rând să fie câştigul material.
Or, din cauza corupției care este generalizată şi care ne-a făcut de râs în
întreaga lume, România are o mare pată de ruşine pe harta ei şi această pată
de ruşine nu va dispărea atâta timp cât vom continua să alegem oameni cu
antecedente penale, oameni corupţi, condamnaţi. Este inadmisibil acest lu-
cru.

Rep.: - Vreau să revenim la presă. Pentru că presa este importantă într-o
comunitate, transmite nişte mesaje, vă întreb dacă aici există o libertate
deplină a presei?

m.t.: - Nu este nicio frână din partea editorilor, din partea directorilor. Evident că
ai tu bunul simţ să nu vorbeşti urât sau vulgar sau într-un limbaj inacceptabil.
Dar nu există cenzură. poţi să-ţi spui opinia, chiar dacă este diferită de opinia
majorităţii. Este opinia ta, ai dreptul la ea şi, bineînţeles, pot exista replici con-
trare.

Rep.: - Cum este comunitatea de scriitori din America?

m.t.: - Deocamdată, în New York există doar cenaclul „Mihai Eminescu”, preotul
Theodor Damian având aici un rol fundamental, este cel care practic îi uneşte
pe români, nu numai în cadrul bisericii, dar şi în cadrul cenaclului. Scriitorii
români-americani sunt în general mai sfioşi, în sensul că preferă să nu-şi
arate operele literare decât atunci când sunt deja publicate sau preferă să
aibă lansarea în România şi nu în New York. Aici ar fi de discutat şi ar fi bine
ca scriitorii româno-americani să participe mai mult cu lucrările lor la cenaclul
nostru.

Rep.: - În România, scriitorul nu trăieşte din opera lui. Scriitorul american
trăieşte din opera lui?

m.t.: - Categoric, nu. Dacă eşti un Hemingway sau Whitman, poate, dar
deocamdată nu există un scriitor româno-american care să fie recunoscut de
o aşa manieră, care să aibă o valoare atât de mare încât să poată să spună
că el trăieşte confortabil numai din scris.

Rep.: - Americanul de rând citeşte?

m.t.: - Din păcate nu, nu cred. Este opinia mea, pentru că-i văd şi pe români
care în general răsfoiesc revista, inclusiv „Lumina Lină”, dar nu se apleacă
asupra fiecărui rând să vadă cu adevărat despre ce este vorba. Şi este păcat.
Ştiu că viaţa este trepidantă, ştiu că este agitaţie peste tot, toţi vor să aibă de
toate, să se simtă bine, să se distreze, dar când e vorba despre cultură,
aceasta este din păcate pe locul secund, dacă nu chiar pe un loc inferior.

Rep.: - Cum aţi caracteriza în câteva cuvinte New York-ul?

m.t.: - New York-ul este o nebunie. În sensul că este o metropolă mai mare
decât România, cu 24 milioane cu tot cu suburbiile. New York-ul este o
minune a creaţiei umane, aş spune, în sensul că nu există alt oraş atât de
trepidant ca New York-ul. Dacă mergeţi în inima New York-ului, la orice oră din
zi sau din noapte, în Manhattan, între zgârie nori, blocurile de sute de etaje,
veţi vedea întotdeauna oameni pe stradă. E o fascinaţie. Te poţi pierde în New
York, poţi intra pe o potecă greşită care să te ducă într-un loc pe care nu-l
doreşti, dar dacă eşti un om corect, un om cinstit, poţi să trăieşti confortabil şi
să ai o viaţă care să-ţi placă. New Yorkul este un oraş fascinant.

Rep.: - În încheiere, pentru că noi, cei din Europa, ştim că din America se
transmite ora exactă, şi România, într-un fel sau altul, este colaboratoarea
Americii, cel puţin în structurile NATO, un mesaj pentru românii noştri de
acasă de aici, de la New York.

m.t.: -  Mesajul meu ca româncă este acela să vă urniţi cei care aţi rămas acolo
şi să reuşiţi după atâţia amar de ani să aveţi conducători care să facă din
România ceea ce este în esenţă, o ţară frumoasă, o ţară în dezvoltare, o ţară
cu care să ne mândrim şi care să se mândrescă şi cu noi, cei care nu suntem
acolo.

Rep.: - Vă mulţumesc.
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România anului 1934: 
o călătorie cu National Geographic

printre "oameni plini de culori
și temple ascunse"

Vraja Romaniei anului 1934 - National Geographic Magazine dedica
doua numere “Romaniei vrajite”, o perla a Europei de Est si o tara
plina de culori, obiceiuri strabune, ospitalitate rar intalnita si un Bucuresti
ce “aduce un pic si cu New York”. Descrieri ce trezesc melancolie,
zambet, dar si o oarecare tristete, fotografii "de colectie" ce infioara.
Doua numere National Geographic de peste 120 de pagini, pline de
fotografii preponderent alb-negru, publicitate la vechi masini Plymouth,
frigidere General Electric sau predecesorii “conversilor”, Keds, au ca
main story Romania.
O Romanie cu Basarabia lipita de “patria muma”, o Romanie pitoreasca
plina de folclor si oameni ospitalieri dar si de nelipsitii tigani mai mult
sau mai putin nomazi ce erau deja pripasiti pe meleagurile natale. Se
pare ca in acea perioada National Geographic scria articole mult mai
ample decat in prezent, cu (si) mai multe fotografii, acoperind atat
partile importante din istoria unui popor cat si geografia sa, observatii
la nivel personal dar si obiectiv despre oameni, cladiri si obiceiuri.
In 1934, o echipa National Geographic incearca sa ajunga, intr-o
masina ce acum este considerata in mod clar “de epoca”, in orasul
Sibiu. Era dimineata, praful de sub roti se ridica inalt in timp ce, alene,
taranii romani isi manau vitele la pascut. Nu a durat insa mult pana
cand masina temerarilor americani s-a impotmolit intr-una din gropile
ce inca ne fac faimosi in Europa si in prezent.

Chiar si cu ajutorul mai multor trecatori nu au putut despotmoli masina
asa ca au trebuit sa inopteze in ea, sub ochii curiosi ai trecatorilor si ai
cainilor ce nu pareau prea incantati de prezenta straina. A doua zi
insa, cu ajutorul unei duzini de oameni si a unei pereche de cai, au
reusit sa scoata autovehiculul din sant si sa porneasca la drum, nu
inainte de a fi “omeniti” de romani cu cateva felii de paine si miere,
“mana cereasca” pentru ei.
Asa incepe articolul de peste 50 de pagini dedicat Romaniei, in anul
1934. Un inceput care, probabil, s-ar potrivi si in prezent, daca ai
incerca sa treci prin anumite catune pierdute de lume, de printre
dealuri, unde strazile nu au auzit de pavaj si unde taranul roman inca
mana caruta cu boi pe poteci de padure.
Autorii articolului remarca inca din prima pagina influentele culturale
ale tuturor cotropitorilor ce au invadat, cu sau fara succes, tara noastra
de-a lungul secolelor – romanii, hunii, tatarii, turcii - toti si-au lasat
marca asupra poporului.
Bucurestiul acelor vremuri era parca rupt complet de restul tarii,
remarca autorii articolului. “Desi Paris poate reprezenta Franta,
Bucurestiul nu prea se potriveste cu restul Romaniei. Aceasta capitala
nu are aproape nimic in comun cu restul tarii. Este un oras vesel, cos-
mopolit, deseori numit «Micul Paris» din Balcani”. Arcul de Triumf era
deja inaltat, construit cu ocazia incoronarii Regelui Ferdinand si a
Reginei Maria.
“Strazile orasului sunt aglomerate cu femei frumoase si imbracate cu
gust, ofiterii de politie stralucesc in uniformele lor iar strainii contrasteaza
uneori cu tiganii jerpeliti si taranii romani imbracati in portul lor traditional.
Restaurantele si cafenelele, aproape tot timpul pline, rasuna pana in
strada de dialoguri politice si barfe”, noteaza National Geographic.
La fel ca schimbarea garzii din Paris, care are loc si in prezent, aveau
loc si in Bucurestiul acelei vremi parade militare regale, deschiderea
Parlamentului de catre rege si o defilare demna de orice basm de
Petre Ispirescu – caleasca regala, cu sase cai albi, strabateau strazile
orasului sub privirile uimite ale trecatorilor.
“Iarna ni s-a parut amuzant sa inchiriem o sanie cu zurgalai manata de
cai si condusa de un birjar cu o caciula mare de blana si mantie de
catifea. Inca mai sunt cativa birjari ce traiesc in Bucuresti si care se
numesc Scopiti, acum aproape pe cale de disparitie. Barbatilor li se
permite sa se casatoreasca dar la nasterea primului lor copil, acesta
este sterilizat”.
In acele vremuri George Enescu incanta inca Romania cu rapsodiile
sale si era asteptat “cu casa inchisa” si la Bucuresti. Per total, muzica
buna strabatea strazile Capitalei tarii. “Am ascultat un dans fascinant
al tiganilor, compus de un muzician roman foarte popular si care poate
rivaliza cu oricare din lume. Il cheama Enescu, compozitor si violonist
ce este asteptat in multe orase din Europa si America, dar nu cu mai
multa iubire decat in tara natala. El ii incanta pe bucuresteni cu
concertele sale in fiecare an”, noteaza National Geographic.
Pe malul Dambovitei se intindea in perioada interbelica o piata mare
unde comerciantii, ambulanti sau ce inchiriau magazine, insurau
marfurile. Pentru ca multi nu stiau sa citeasca, multe magazine aveau
atarnate placi cu produsele ce puteau fi gasite si cumparate inauntru.
In jurul Bucurestiului, terenurile semanau cu cele din Kansas, de unde
venea echipa National Geographic. Romania era una dintre putinele
tari din Europa unde taranii purtau in mod curent haine populare. 

“Taranii romani sunt intotdeauna extrem de placuti. Tot timpul politicosi,
veseli, muncesc mult desi deseori ineficient. Muncesc mult in padure
si pe campii, pe ogoare, dar intr-o maniera primitiva, folosind uneltele
stramosilor lor”, noteaza National Geographic, editia SUA din 1934.
“In Predeal, unde am stat la o mica vila, am fost impresionati de modul
de a spala al romanilor. Aruncau hainele intr-un cazan mare unde
duceau apa aproape de clocot apoi le scoteau si le frecau de lemne
speciale. Desi foarte rudimentar, hainele au iesit cum nu se poate de
albe si curate. Apoi, cu un fier incalzit cu carbuni, le-au calcat si au iesit
mai bine chiar decat cu aparatele electrice de care gospodinele din
America sunt atat de dependente”.
Din punct de vedere politic, dupa Primul Razboi Mondial, Romania a
ales precum majoritatea tarilor din regiunea “partea de Est”.
Marii proprietari au fost expropriati si hectare intregi au fost date
taranilor pe bani putini. Rezultatul a fost ca acestora din urma le-a fost
data mai multa putere ca niciodata. Marilor proprietari le-au fost oferite
obligatiuni in schimbul terenurilor insa dupa 1926 moneda nationala s-
a depreciat puternic asa ca acestea nu mai valorau aproape nimic la
acea data.
Taberele de tigani
In acele vremuri, tiganii inaltau multe tabere in Delta Dunarii. “De
departe, tiganii pot parea un popor nomad romantic, placut. De aproape
insa, cand ii vezi mizerabili si imbracati in carpe rupte, realizezi cat de
departe este realitatea de mistic. Insa muzica lor este minunata. La
aproape orice colt de strada poti intalni cate unul care este gata sa iti
cante melodii din vioara pentru cativa lei”.
“Iarna mi-era mila de copiii tigani care, pe jumatate goi, cerseau la un
colt de strada. M-am lecuit insa repede dupa ce i-am vazut pe doi
dintre ei razand fericiti si zdranganind buzunarele pline de bani”. Unele
lucruri, se pare, nu se schimba nici cu trecerea deceniilor.

Constanta, cel mai mare port al tarii, pastra inca urme ale ocupatiei
turce, mai ales in hainele unora dintre muncitorii de acolo. “Romania
este una dintre tarile cu cea mai ridicata productie de petrol din lume,
fiind intrecuta in 1932 doar de SUA, Uniunea Sovietica si Venezuela.
Mii de barili de petrol sunt incarcati si trimisi spre export din Constanta,
Galati si Braila”, nota National Geographic. Din pacate, in 1934.
Principalele piete de desfacere pentru petrol erau Turcia, Egipt, porturile
Mediteraneene dar si din Europa de Vest. Din Constanta se livrau si
cantitai mari de grane.
Inainte de cel de-al Doilea Razboi Mondial, Balcic facea parte, de
asemenea, din Romania. Acolo Regina Maria “a construit un superb
palat de vara ale carei gradini sunt minunea coastei de est. Ne-a
placut si Eforia, o statiune relativ primitiva dar unde am putut face baie
in Marea Neagra, uitandu-ne la infinit la culorile in schimbare ale apei”.
La Valcov, autorii National Geographic au fost incantati sa descopere
“un pamant mai rusesc decat in Rusia”.
“Valcov este ca o mica Venetie, canale de apa strabatand orasul pe
toata lungimea lui. Pescarii pleaca la rasarit si se intorc la apus cu
barcile pline de pesti. Pe sezon sunt prinse circa 18.000 de kilograme
de peste, dintre care circa 5.000 kg sunt sturioni care ofera caviar,
valoros. La New York, pretul pentru micile oua negre este foarte
ridicat. Acesta era locul cel mai bogat in caviar din Rusia pana cand
Basarabia a devenit parte componenta din Romania in 1918”, subliniaza
autorii articolului.
Transilvania interbelica
“Odata ce am intrat in cateva orase din Transilvania, diferentele au
devenit clare deoarece aceasta provincie, candva parte din Ungaria, a
decis sa devina parte din Romania dupa razboi. Se pot vedea costume
unguresti si saxone purtate de barbati inalti cu trasaturi maghiare.
Deseori arhitectura este diferita de restul Romaniei, casele avand o
alura germanica. Peste tot, semnele sunt in trei limbi – romana,
germana si ungureste”.
Autorii articolului descriu, in cuvinte de lauda, Brasovul si a sa “Biserica
Neagra” plina de carpete turcesti rare, dar si Sibiul (Hermannstadt) cu
cladiri frumoase, muzee si biblioteci care atrag multi oameni de cultura
si Sighisoara, “adevarata bijuterie, fortareata medievala pastrata
aproape intacta de-a lungul timpului”.
“Ar fi un pacat sa mergi in Romania cu trenul. Daca mergi cu
automobilul, desi s-ar putea sa ai probleme cu strazile si indicatoarele,
te poti bucura de privelisti minunate si, de asemenea, de ospitalitatea
oamenilor. Deseori este bine sa mananci feluri traditionale, cum ar fi
asa-zisele «sarmale» cu «mamaliga». Aceasta din urma este considerata
mancarea saracilor in Romania”.
Mergand cu masina prin Transilvania, autorii National Geographic au
gasit reminiscente (intre timp disparute) ale tribului Turanian, trib
invaluit in mister. Se presupune ca acestia ar fi facut parte din armatele
cotropitorului Attila, ale carui hoarde se retrageau in est.

”Casele acestora sunt construite din busteni si portile din lemn aduc in
mod clar aminte de civilizatiile asiatice. Ne-a fost greu sa ne descurcam
in aceasta zona pentru ca multi nu vorbeau nici romana nici engleza”.
In calatoria lor spre Moldova, echipa National Geographic a nimerit
intr-un catun “de patru-cinci case” unde se sarbatorea o nunta.
“Erau atat de curati, fericiti, fara nicio grija, incat problemele financiare
si Marea Depresiune (terminata in 1933 – n.r.) pare sa fie la milioane
de mile distanta. Erau aratosi in hainele lor de sarbatoare, cele mai
frumoase pe care le-am vazut in Romania”.

Autorii remarca si croiala hainelor, a broderiilor si subliniaza ca “intreaga
lume” cunoaste maiestria romanilor in cusatura, croiala sau pictura
populara. In acea vreme, haine croite in lungile ierni se vindeau la
preturi mari peste tot in lume. “Olaritul este la fel de primitiv dar si
minunat ca cel al nativilor indieni din America”.
Moldova si minunile sale (inca) ascunse Europei
Segmentul din articolul publicat in 1934 privitor la regiunea de nord-est
a Romaniei se potriveste foarte bine si azi. O serie de intrebari retorice
ar trebui, probabil, sa dea de gandi Ministerului Turismului.
“Dar ce stie lumea despre bogatia bogatiilor arhitecturale si artistice din
Romania – manastirile medievale, fortificate? De ce nu vin turistii aici sa
se bucure de frumusetile monumentelor bizantine, asa cum se duc sa
vada moscheile din Istanbul, de exemplu? De ce atat de putini oameni
au vizitat si au povestit despre manastirile ce inglobeaza atata istorie si
legenda? Simt ca insusi poporul roman este putin constient de valorile
pe care le are in Moldova, de manastirile ce salasuiesc acolo”.
Autorii articolului au facut atunci, poate cea mai buna reclama posibila
Romaniei descriind, in termeni aproape poetici, senzatiile traite la
vederea minunatiilor vazute in Bucovina si Moldova. Manastirile inaltate
de Stefan cel Mare, unicul albastru de Voronet si picturile de o
minutiozitate remarcabila sunt considerate “remarcabile si aproape de
incredibil”. Mai mult, locul in care domnitorii de alta data le inaltau era
“linistit, departe de orase”, astfel incat linistea era ca dintr-un templu.
Legenda sagetii lui Stefan cel Mare si a copacului unde s-a inaltat
ulterior Putna este descrisa exact cum o citeam cand eram copii.

La Sucevita traia pe atunci un preot care, considera autorii, era
probabil “oaia neagra” a tagmei sale. El avea o pisica neagra pe care
o striga “Satana”. Venea si pleca atunci cand ii spunea preotul, asa
cum sta bine oricarui animal de casa.
Din alte regiuni, autorii descriu in aceiasi termeni si Manastirile Neamtu
si Cozia, precum si bibliile rare pe care le gazduiau. Descrierea
preotului care, cu piosenie, batea in clopot cu regularitate, impre-
sioneaza.
Autorii incheie articolul, in cea mai mare parte pozitiv, pe un ton
elogiator care, probabil, nu ar strica nici in prezent.
“Si astfel, in vaile adanci pline de fagi si stejari si pe crestele inalte ale
Carpatilor, se afla aceste rare comori de o frumusete incomparabila,
invaluite intr-o atmosfera de romanta legendar-medievala ce abia
asteapta sa incante pe cel ce are curiozitatea sa le caute”.
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CÂNEPA – FIBRA DE AUR
A ROMÂNIEI

Ne-am născut într-un loc în care o plantă naturală care
tratează cancerul, SIDA, bolile și durerile de orice fel
este ilegală. Dar otrăvurile din mâncarea ta, făcute de
om, sunt okay.
Românii aproape au uitat că, până în 1989, țara noastră
ocupa locul 1 în Europa şi locul 4 în lume la cultura
inului şi a cânepii. Se mai cultivă acum doar pe câteva
mii de hectare din cele peste 130.000 inițiale. O
timișoreancă e decisă, însă, să nu lase să moară această
tradiție. Leontina Prodan se chinuie de ani buni să
atragă atenția autorităților că cultura cânepii și a inului
trebuie susținută. E greu să explici unor oameni superficiali
că neaoșa noastră cânepă e diferită de cea indiană, sau
că este o plantă cu utilitate în industria alimentară, în
cea textilă și a mașinilor, însă Leontina Prodan nu e
dispusă să cedeze.

Timișoreanca a trimis recent o scrisoare deschisă primului
ministru Dacian Cioloș, viceprim-ministrului Vasile Dâncu
și ministrului agriculturii Achim Irimescu, fiind invitată de
acesta din urmă la București, la o discuție pe baza celor
semnalate. Iată scrisoarea care a stat la baza acestei
întâlniri, ce poate schimba soarta cânepii în România:
«Numele meu este Leontina Prodan, născută în satul
Gâlgău Almaşului, jud. Sălaj. După absolvirea Facultăţii
de Studii Economice la Universitatea de Vest Timişoara
(1980), am lucrat ca economist până în 1991, an în care
am început o afacere în domeniul producţiei de confecţii,
activitate pe care o desfăşor şi astăzi, având ca segment
de piaţă vestimentaţia şcolară, îmbrăcămintea naturală
din in şi cânepă (costume populare), ateliere de promovare
a meseriilor şi meşteşugurilor tradiţionale. Între timp am
absolvit secţia de Design vestimentar a Facultăţii de
arte plastice Timişoara, iar în prezent sunt masterand
anul II la USAMV Cluj: Agricultură, Schimbări climatice
şi Siguranţă alimentară. Am avut şansa copilăriei la ţară,
împreună cu părinţii şi bunicii, de la care am deprins
bucuria muncii pământului, dar şi alternativa unei meserii,
bunicii fiind cojocari.
V-am prezentat aceste detalii pentru a înţelege de ce
anul trecut (2014) am cultivat in şi cânepă în satul meu,
pentru a avea materie primă în activitatea firmei. Ştiam
problemele legate de legislaţie, eu doresc să-mi păstrez
identitatea şi libertatea de a continua ceea ce mi s-a
transmis de la neamul meu. Am întâmpinat situaţii ridicole
până am reuşit să obţin o autorizaţie de cultură a cânepii
în sistem gospodăresc, iar mama mea de 83 de ani a
făcut faţă tuturor controalelor: Direcţia Agricolă, Brigada
Antidrog şi Crimă Organizată!
În anul 2015, având deja o experienţă, am crezut că va
fi mai uşor, a trebuit să fac aceleaşi demersuri, inclusiv
să cumpăr altă sămânţă certificată, cea obţinută de
mine nu aveam voie să o folosesc pentru însămânţare,
dar cultura în sistem gospodăresc nu figurează în
legislaţie, pentru că în noul PNDR 2014-2020, ŢĂRANUL
nu mai există, aşa că suprafaţa mea de 5 ari cu cânepă
a trebuit să o declar lot experimental, folosindu-mă de
adeverinţa USAMV Cluj ca masterand. Tot în acest an
am organizat la Gâlgău Almaşului ZIUA CÂNEPII (6 au-
gust), eveniment la care au participat personalităţi im-
portante din domeniu (76 profesori, cercetători, investitori), 

peste 700 de persoane interesate de cultura plantelor
tehnice. Reprezentanţii din MADR nu au răspuns invitaţiei
noastre. Prin iniţiativa DRUMUL INULUI ŞI CÂNEPEI a
Asociaţiei Culturale Tradiţii, Identitate şi Succes (ACTIS
- Timişoara), câţiva cultivatori au reuşit să obţină autorizaţii
pe suprafeţe mici în judeţele Arad şi Cluj, dar cu foarte
mari probleme create de funcţionarii din instituţiile statului:
primării, Direcţii Agricole, Poliţia Antidrog, Poliţie, Ministerul
Agriculturii.
Cânepa românească este recunoscută în lume, nemţii o
numeau „fibra de aur a României”. Aproape zilnic primim
solicitări din ţară şi străinătate pentru produse din cânepa
noastră. În magazinele naturiste şi supermarketuri se
găsesc semințe și frunze din China, Franța, Austria.
Firma Cannah-Salonta produce ulei de cânepă, procesând
săptămânal 5 tone de seminţe importate din China şi
Franţa, iar un procesator din Alba Iulia importă din Aus-
tria!
Incompetenţa la cel mai înalt nivel, prin adoptarea legii
143/2000 (care interzice culturile de canabis, fără să
menţioneze diferenţa dintre cannabis sativa şi cannabis
indica), apoi a altor acte şi norme de aplicare, au dus la
distrugerea în totalitate a unităţilor de procesare (topitorii,
filaturi, ţesătorii, staţiuni de cercetare). Lipsa cânepii ca
plantă de asolament îngrijorează adevăraţii specialişti
agronomi, mar gi na lizaţi în drepturi de decizie și opinie.
Lipsa de atitudine a forurilor ştiinţifice (academii, universităţi,
institute de cercetare), privind manipularea media cu
denumirea drogurilor sintetice ETNO-BOTANICE, care
nu au legătură nici cu ETNO, nici cu BOTANICA, este
de neînţeles. Denumirea știinţifică a cânepii româneşti
este CANNABIS SATIVA, diferită prin conținutul de THC
de CANNABIS NARCOTICA, iar în actele oficiale ale
Ministerului Agriculturii nu este folosită denumirea de
CÂNEPĂ,  ci doar cea de „plantă holotropă şi halu ci no -
ge nă”, argumentând că „ne-am aliniat armonios la legis -
la ţia europeană”.

Cânepa este mai mult decât o plantă. Când spun cânepă,
mă gândesc la tradiţia ancestrală a satului. Cânepa ne-
a hrănit, ne-a îmbrăcat, ne-a încălzit şi ne-a vindecat de
mii de ani. Sunt mari oameni de ştiinţă ai planetei care
susţin importanţa şi necesitatea acestei plante şi îl
menţionez pe savantul japonez MASARU EMOTO, cu
cartea sa „Viaţa secretă a apei” (ed. Adevăr divin, pag.
140-147), care susţine că planeta poate fi salvată de
cânepă. La noi în ţară, firma HOFIGAL este premiată cu
aur la Geneva pentru tratarea cancerului pe bază de
cânepă, la Cluj, CASA BIO a editat cartea SĂNĂTATE
MULTĂ ÎNTR-UN MIEZ DE CÂNEPĂ (Alina Varadi), iar
la Lugoj, VIRGINIA FAUR (inginer doctor chimist, firma
FAVISAN), în cartea UN BREVET DE VIAŢĂ LUNGĂ, la
capitolul „Cânepa românească nu este drog, este o
plantă-miracol” (pag.139-149), ne specifică lista cu ben-
eficiile cânepii: haine şi ţesături, hârtie, funii, materiale
plastice, materiale de construcţii, combustibil, 

cânepa poate înlocui aproape toate produsele petrochimice
toxice (răşini, vopsele, cerneluri, lacuri, solvenţi, chituri,
materialul de tencuieli), izolant fonic şi termic în industria
auto și locuinţe, aşternut pentru animale, pentru că ab-
soarbe mirosul de urină, compost pentru ciupercării...
Ştiinţa a demonstrat că SEMINŢELE şi FRUNZELE de
cânepă sunt cele mai hrănitoare alimente de pe planetă”
(pag. 141). Medicina tradiţională chineză, indiană și
românească menţionează multe aplicaţii, iar Virginia
Faur prezintă motivele utilizarii ei ca hrană: elimină
constipaţia şi balonarea, îmbunătăţeşte starea de spirit
(litiu organic), întăreşte şi susţine pancreasul (crom
organic), susţine sănătatea inimii (magneziu, omega 3
şi omega 6 în proporţie echilibrată de 1:3), susţine
sănătatea pielii (sulf şi zinc), susţine sistemul imunitar
(germaniu organic), este un detoxifiant de excepţie
(conţine toate mineralele din tabelul lui Mendeleev),
menţine supleţea organismului, protejează împotriva
cancerului.

Avem cele mai bune condiţii pedoclimatice din Europa,
soiuri monoice și dioice pentru fibră şi sămânţă recunoscute
și certificate cu conţinut THC sub 0,2%. Încă mai sunt
specialişti şi cercetători care şi-au dedicat ani mulţi în
activitatea de ameliorare a soiurilor româneşti (prof.
Valeriu Tabără de la Staţiunea Lovrin-Timiş, dr. Găucă
Constantin de la Stațiunea Secuieni Neamţ, dr. Vasile
Ilea, Staţiunea Livada, Satu-Mare). Avem TRADIŢIE.
Este nevoie de legi clare şi corecte, care să repună în
drepturi cea mai veche plantă cultivată pe Pământ, și de
o viziune şi strategie bine documentată pe cele două
direcţii: sistemul industrial și sistemul gospodăresc (foarte
important pentru „civilizaţia rurală”, adică pentru gospodăria
ţărănească). În războiul economic la care am depus
armele din incompetenţă, trădare şi corupţie, putem de -
ve ni imbatabili prin respectarea tradiţiilor şi identităţii,
prin promovarea valorilor spirituale ale neamului nostru.
La final, menţionez că a existat firma „Cânepa Românească
S.A.” (2000-2008) la Timişoara, cu proiect de relansare
a culturilor de in şi cânepă, depus la Bruxelles în anul
2002, considerat cel mai bun proiect pe resurse naţionale
din Europa de Est de către Comisia Economică de la
Geneva, proiect ce avea nevoie de „garanţie gu ver na -
men tală”, nerealizat în condiţiile politice de atunci. Pentru
mai multe informaţii, vă pot pune la dispoziţie proiecte,
documentaţii, articole, studii. Nu-i e îngăduit nimănui să
condamne la pieire o plantă lăsată de Dumnezeu. În
cartea „Datinile şi credinţele poporului român” (1910),
Elena Niculuţă Voronca spunea: „Cânepa a lăsat-o Maica
Domnului pentru femeie ca s-o lucreze, şi vai de femeia
care nu vra să se supuie datoriei sale”. În toată literatura
şi cultura populară nu veţi întâlni referiri la cânepă ca
drog. Cine nu cultiva cânepă nu avea cu ce să se
îmbrace, nu putea participa la şezători, la munca în co-
munitatea satului, „era arătat cu degetul, nu era considerat
om de treabă” (aşa-mi spunea Mama-Bătrână).
În speranţa că ne vom putea continua munca şi existenţa
noastră pe Pământul nostru, vă doresc multă putere de
muncă şi să vă sprijiniţi pe adevăr, cinste şi dragoste de
neam.»
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SĂNĂTATE

ALIMENTELE VĂ VINDECĂ, NU PASTILELE!
Nu doar cateva, ci toate bolile pot fi tratate cu ajutorul dietei sanatoase. Daca veti consuma
alimentele potrivite, nicio boala nu va poate sta in cale. Poate ca suplimentele sunt necesare in
anumite situatii, insa adevaratul tratament consta in alimentatie. 
Data viitoare cand presiunea arteriala va scapa de sub control, o puteti tine in frau si fara
medicamente. Dr Nandita Shah, homeopat, spune ca micile schimbari in dieta pot ajuta la
prevenirea si tratarea bolilor precum diabetul, osteoporoza si chiar tensiunea arteriala.

Shah practica homeopatia de 30
de ani si este de parere ca cea
mai mare greseala anoastra este
aceea ca nu ne ascultam cu atentie
organismul. „daca puneti kerosen
intr-o masina care merge cu ben-
zina, aceasta se va strica” la fel
se intampla si in cazul oamenilor.
Ea spune ca organismul nostru
este in mare parte alcalin, iar un
pH intre 1-6.9 este considerat
acid, in timp ce valorile intre 7.1

si 14 sunt alcaline. pH-ul normal al organismului este 7.45. Toate fructele si legumele sunt
alcaline, fiind alimente mult mai sanatoase decat produsele animale, ceaiul, cafeaua, zaharul sau
alcoolul. Aceste alimente creeaza un dezechilibru al pH-ului si pot duce la probleme grave de
sanatate, spune Shah.
Nutrientii alimentari nu functioneaza intr-un mod singular, ci impreuna, asemeni unei echipe
puternice. Suntem de multe ori atat de concentrati pe anumiti nutrienti, precum Vitamina C sau
calciu, ca nici nu ii mai luam in calcul pe ceilalti.
The Journal of Nutrition din anul 2004, a realizat un studiu, pe soareci, hraniti cu rosii si broccoli.
In aceste conditii, tumorile de prostata au crescut mult mai incet in cazul soarecilor hraniti cu
ambele legume, decat in cazul acelora care au fost hraniti doar cu broccoli sau rosii. Ceea ce
vreau sa va spun este ca unele alimente trebuie mancate impreuna, pentru a ne putea bucura de
toti nutrientii necesari organismului nostru. De ce se intampla asta? Nici oamenii de stiinta nu stiu
inca, insa acestia cred ca se datoreaza sinergiei alimentare.

Mancati corect pentru a fi sanatosi!
Osteoporoza, cauze: nu deficitul de calciu este cauza acestei boli, ci o dieta bogata in alimente

acide si proteina. Proteinele se transforma in aminoacizi, iar prin consumul de proteina,
organismul va absorbi foarte mult calciu din oase pentru a neutraliza acesti acizi. Atunci cand
calciul nu este inlocuit, apare oteoporoza.

Solutia: Consumati alimente bogate in Vitamina D (ajuta la absorbtia calciului), eliminati alimentele
acide. Includeti mai multe fructe si legume in dieta dumneavoastra. legumele verzi, bogate in
vitamina K, ajuta la intarirea oaselor.

Cauzele diabetului: Nu zaharul este cauza principala a diabetului, ci zaharul din sange. Adevarata
cauza a diabetului de tip 2, este grasimea depusa pe muschi. Atunci cand nivelul glicemic
creste, in urma meselor bogate in alimente grase, incep sa apara si schimbarile in organism.
Consumul alimentelor nesanatoase duc la cresterea zaharului din sange.

Solutia: Evitati grasimile nesanatoase precum cartofii prajiti, untul sau carnea. Singurele grasimi
bune pentru dumneavoastra sunt cele din fibra. Puteti consuma arahide, seminte de susan sau
de dovleac.

Cauzele acneei: consumul de alimente procesate creste nivelul de insulina, ducand la inflamatii
cutanate. Un dezechilibru de Omega-3 poate agrava acneea.

Solutia: Mergeti pe o dieta bazata pe un nivel scazut de zaharuri si bogata in fibre, fructe sau
legume. Aceasta va echilibra nivelul de insulina. Alegeti alimente bogate in Omega-3, precum
alunele, spanacul sau capsunile.

Cauzele presiunii arteriale crescute: Presiunea arteriala este forta exercitata de sange, atunci
cand trece prin vene. Consumul alimentelor nesanatoase sau grase, duce la depunerea
colesterolului pe peretii venelor, ingreunand circulatia.

Solutia: stati departe de mancarurile nesanatoase si cresteti nivelul potasiului si cel al mineralelor.
Ciupercile, bananele, legumele de nuanta verde inchis, cartofii sulci sau portocalele sunt o
sursa extraordinara de potasiu.

Cauzele astmului: Astmul este raspunsul organismului la anumite substante, cum ar fi particulele
de praf sau unele alimente, ce duc la inflamarea cailor respiratorii. Un nivel crescut de
histamine, este perceput de organism ca fiind un invadator al cailor respiratorii.
Solutia: Chiar daca nu putem trata pe deplin astmul, anumite alimente pot ameliora starea.
Incercati sa evitati consumul de alcool, otet, ketchup, maioneza, sau alimente procesate. Optati
pentru fructe si legume.

Colorati farfuria!
Pentru a va asigura ca dieta dumneavoastra este echilibrata, faceti-o multicolora! Pigmentii
trebuie luati din fructe si legume, deoarece tot de acolo ne luam si cei mai valorosi nutrienti. Cu
cat nuanta este mai puternica, cu atat procentul nutritiv specific este mai puternic. 
Alimentele de culoarea mov precum prunele sau vinetele au proprietati antiimbatranire si

protejeaza ficatul.
Alimentele de culoare portocalie precum morcovii sau portocalele contin betacaroten, esential

in mentinerea sanatatii oculare sau cardiace. 
Alimentele galbene, precum bananele sau porumbul dulce, contin carotinoide ce sustin buna

functionare a sistemului imunitar.
Alimentele albe precum ceapa, usturoiul sau ciupercile sunt bogate in vitamina C si functioneaza

asemeni antibioticelor si antifungicelor.
Alimentele rosii precum rosiile sau pepenele, contin antioxidanti puternici, ce pot trata arsurile

solare si previn osteoporoza sau bolile cardiace.
Alimentele verzi precum mazarea, broccoli sau spanacul contin sulforafane si indole, stimuland

ficatul si tinand departe celulele canceroase.

Alegeti intotdeauna alimente naturale, daca acestea nu cresc la o ferma sau intr-o gradina, atunci
nu sunt naturale! Incercati sa mancati portocalele, nu sa beti sucul si consumati carne sanatoasa,
nu hot dog sau nuggets-uri din pui.
Diversificati mancarea si optati pentru alimente cat mai colorate, deoarece acelea sunt cele mai
bogate din punct de vedere nutritiv.
Dr. Marianna Pochelli este medic naturist si trateaza aproape orice boala cu ajutorul super
alimentelor si al plantelor. Aceasta opteaza pentru curatarea colonului, detoxifiere si un stil de
viata vegetarian.

ÎNVAŢĂ SĂ TE PROTEJEZI DE OTRĂVURILE
PERICULOASE DIN CHEMTRAILS

In cazul in care nu locuiesti intr-o casa sigilata ermetic si nu consumi decat alimente din pepiniera
proprie, este practic imposibil sa scapi neatins de numeroasele ramificatii periculoase ale toxinelor
improscate de avioane.
Din nefericire, aceste „dusuri” aeriene toxice au devenit o realitate pentru multi dintre noi, ceea ce
creste nevoia a ne proteja corpul printr-o alimentatie bogata in alimente si suplimente alimentare
cu efecte detoxifiante pentru evitarea imbolnavirilor grave.
Fie ca e vorba de dezinfectarea fructelor si legumelor sau de eliminarea din corp a metalelor grele
cu chlorella, contracararea efectelor puternice ale geoingineriei a devenit o chestiune la ordinea
zilei.

Otrava picurata din cer
Toxinele din aerosolii imprastiati in aer de catre avioane se infiltreaza in toate aspectele vietii
cotidiene, incepand cu aerul pe care il respiram si culminand cu apa pe care o bem si alimentele
pe care le mancam. Mai e de mirare oare ca bolile fizice si mintale se inmultesc intr-un ritm
vertiginos? In mod uluitor, aceste dusuri toxice aeriene contin adeseori urmatoarele combinatii de
otravuri si germeni patogeni:

Bacterii
Pseudomonas fluorescens – Corelata cu razboiul biologic, infectiile grave ale sangelui, crizele

de tuse si problemele de ameteala.
Pseudomonas aeruginosa – Asociata cu aparitia pneumoniei, bronsitei, infectiilor oculare si de

urechi, meningitei, fibrozei chistice, durerilor musculare si articulare, precum si a tulburarilor
gastrointestinale.

Mycoplasma fermetans incognitus – Un patogen dezvoltat prin tehnici de bioinginerie care a
fost corelat cu anumite boli si simptome de oboseala cronica din zonele direct afectate de
Razboiul din Golf.

Morgellons – Este un patogen care ataca pielea si poate fi letal. Reprezinta un mister pentru
oamenii de stiinta, care inca nu stiu daca sa-l treaca in categoria bacteriilor sau a virusurilor.

Chimicale
Dibromura de etilena (EDB) – O toxina interzisa de Agentia Americana pentru Protectia Mediului.
Aceasta chimicala imbolnaveste ficatul, sistemul respirator si sistemul cardiovascular.

Metale grele
Cadmiu – Carcinogenic prin definitie. Compromite sanatatea sistemelor cardiovascular, renal,

gastrointestinal, neurologic, reproducator si respirator.
Fibra de sticla cu strat exterior de nano-aluminiu (CHAFF) – Afecteaza functia cerebrala. Este

corelata cu simptome de instabilitate emotionala, paranoia, pierderi de memorie, iritabilitate,
lipsa de concentrare, tulburari de dispozitie si dificultati de gandire.

Mercur – Ataca sistemele nervos, respirator, digestiv, renal si imunitar.
Bariu – Favorizeaza aritmiile cardiace, paralizia, hipertensiunea arteriala, tulburarile gastrointestinale

si insuficientele respiratorii. Bariul este implicat si in anumite boli neurodegenerative precum
scleroza multipla.

Ca sa te protejezi de toate aceste pericole, e nevoie de mai multe alimente si suplimente cu
efecte detoxifiante si protectoare.

Alga Chlorella – Impinge metalele grele din tesuturi si capteaza toxinele, prevenind astfel
reabsorbirea lor in tractul digestiv.

Pectina – Absoarbe metalele grele din intestine si sustine eliminarea lor din organism.

Coriandru – Elimina din corp mercurul, plumbul si aluminiul.

Alga Kombu – Este bogata in alginat, o polizaharida care absoarbe metalele grele din tesuturi.

Argint oxigenat – Distruge bacteriile, virusurile si organismele fungice.

Carbune activ – Formeaza legaturi chimice cu metalele grele si sprijina eliminarea lor din corp.

Argila de bentonita este un excelent mijloc de aparare impotriva materialelor toxice pulverizate
de avioane, intrucat sprijina eliminarea din corp a metalelor grele, a parazitilor, a agentilor
poluanti, si a bacteriilor, virusurilor si organismelor fungice. Pentru uz intern, foloseste doar
produsele din clasa alimentara denumite argila de bentonita calcica. Argila mai poate fi adaugata
si la apa pentru baie pentru o detoxifiere mai blanda prin piele.

Evident ca cea mai buna metoda de protectie impotriva efectelor ingrozitoare ale dusurilor de
chimicale asupra organismului consta in intreruperea practicilor militar-guvernamentale de
pulverizare aeriana propriu-zise!
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DIVERSE

PUTEREA SUBCONȘTIENTULUI TĂU
Omule, tu faci minuni fără să știi și nu cunoști puterea formidabilă a
gândirii tale. Să știi că tot ce închipuiești este realizabil și se face direct
proporțional cu încrederea ta. Tudor Arghezi

Ceea ce există deja în tine se află pretutindeni, ceea ce nu există în tine nu se
află nicăieri. Toate comorile Universului sunt înlăuntrul tău. Caută în tine însuţi
puterea sau răspunsul la care aspiri, pe care inima ta le doreşte şi, direct
proporţional cu credinţa ta, vei primi ceea ce vrei.
Marele secret al geniilor şi al tuturor oamenilor cu adevărat mari din toate
epocile este capacitatea lor uluitoare de a intra în con tact, fie conştient, fie spon -
tan, cu puterile nesfârşite ale sub con ştientului, eliberându-le. Dacă poţi face la
fel, vei fi capabil de performanţe extraordinare. Subconştientul tău deţine deja,
în profunzimile lui latente, soluţiile perfecte la toate problemele care te frământă
şi îţi poate îndeplini, direct proporţional cu intensitatea încrederii, orice dorinţă.
Ca să te convingi, sugerează-i ferm, de pildă, înainte de a adormi: „Vreau să mă
scol la ora 6 dimineaţa”, şi vei constata că te trezeşti exact la această oră.
Subconştientul tău este servitorul, constructorul şi susţinătorul corpului; dacă în -
ve ţi cum să te fo lo seş ti de el şi în ce mod să-i dai comenzi, el te poate ridica,
aproa pe fără efort, pe culmi nebănuite, asigurându-ţi mereu succesul.

Orice gând este o cauză care, mai devreme sau mai târziu, va produce efecte,
bune ori rele, după cum a fost conţinutul său. Orice trăire sau stare interioară pe
care o remarcăm în mod pasiv este efectul sau rodul anumitor gânduri din
trecutul nostru îndepărtat sau apropiat. Toate aceste fructe, dulci sau amare, cu
care conjunctura momentului ne obligă să ne hrănim, pentru a simţi consecinţele
acţiunilor noastre, constituie ceea ce ignorantul numeşte DESTIN sau SOARTĂ,
iar yoghinul, KHARMA. 
Viaţa este o modalitate de cunoaştere. Eşti asemănător unui căpitan aflat pe
mare, care-şi conduce vasul. Trebuie să dai ordine (gânduri, imagini, trăiri,
aspiraţii) clare şi ferme mentalului subconştient care controlează, intermediază
şi conduce majoritatea experienţelor vieţii tale. Acţiunile pe care le-am comis şi
gândurile pe care le-am avut în trecut ne urmează ca o umbră, producând
rezultate bune sau rele, în funcţie de natura lor. Nici în aer, nici în adâncul
oceanului, nici în cea mai ascunsă peşteră sau pe vârful muntelui nu există loc
în care omul să poată scăpa de urmările acţiunilor şi gândurilor lui. Acestea se
vor derula, şi astfel, făptuitorul va avea, la rândul său, partea care i se cuvine din
fericirea sau suferinţa pe care a produs-o. Înţelegând aceasta, trebuie să căutăm
să nu facem rău nimănui, nici măcar în gând. 
Nu întrebuinţa niciodată formulări interioare de felul: „n-am mijloace” sau „mi-e
imposibil” sau „niciodată n-am să pot”, căci îţi accentuezi aparenta fatalitate prin
aceste afirmaţii paralizante. Subconştientul te va asculta şi va crea prompt
premisele pe care le-ai gândit, aducându-le din sfera posibilului la realizarea
efectivă. Astfel, la propria ta comandă, subconştientul va face ca într-adevăr să-
ţi lipsească mijloacele de a realiza sau obţine ceea ce urmăreşti. Caută să te
convingi că totul e posibil, prin angrenarea puterii mentalului tău de a-i comanda
subconştientului. Reţine însă că, deşi totul ţi-e posibil, nu orice ţi-e permis (nu
trebuie să încalci niciodată legile naturale ale firii).
Oamenilor le este mai uşor să-şi regrete greşelile, complăcându-se astfel în
suferinţă, convinşi fiind că acesta le este destinul, decât să-şi dea osteneala să
evite pe viitor eroarea care le-a modificat destinul, schimbându-şi-l astfel în bine.
Cu ochiul minţii aţintiţi ferm asupra ideii de BINE, forţează-te să o asimilezi.
Succesul este o operă de artă, iar înţelepciunea, un sculptor genial.
Legea fundamentală a vieţii, care-ţi permite să înfloreşti, este Legea încrederii
depline în sine. Încrederea într-un ajutor exterior atrage, mai devreme sau mai
târziu, suferinţa. Numai încrederea fermă în sine generează forţă şi bucurie.
Această încredere îţi asigură, totodată, sprijinul exterior de care ai nevoie.
Încrederea în propriile forţe, care există în stare latentă în microcosmosul tău
lăuntric, este o stare mentală de o putere irezistibilă, întreţinută cu perseverenţă
de conştiinţa ta, care percepe într-o oarecare măsură legătura cu energiile
puternice ale Sinelui tău Suprem. Pe cât posibil, nu crede niciodată că ceva sau
cineva îţi poate face rău, căci ceea ce gândeşti intens şi crezi cu convingere că
ţi se va întâmpla, aşa va fi, ca urmare a încrederii tale. 

Nefericirea în care crezi, complăcându-te să o consideri fatală, va atrage noi
nefericiri. Neşansa în care crezi va atrage tocmai răul care crezi că ţi se va
întâmpla, iar această tragică desfăşurare este opera subconştientului tău, care
execută întocmai ce gândeşti şi crezi. Înţelegând bine acest aspect, caută să
elimini din tine orice frică, fiindcă o fiinţă temătoare e o fiinţă slabă, iar o fiinţă
slabă e un pericol nu numai pentru ea însăşi, ci și pentru ambianţa în care
există, căci o va polua cu energii psihice înspăimântătoare. Să crezi cu convingere
în puterea fantastică a subconştientului tău îţi va permite să-ţi armonizezi
existenţa și te va vindeca şi fizic şi psihic. Nu uita: vei fi aşa cum crezi cu
fermitate. Ceea ce gândeşti ţi se va întâmpla, mai devreme sau mai târziu.
Schimbă-ţi fundamental modul de a gândi şi vei constata cu uimire că-ţi poţi
modifica existenţa. Gândeşte-te întotdeauna numai la bine şi binele te va urma
ca o umbră, pretutindeni. A te lăsa cuprins de frică sau a gândi răul înseamnă a-
l atrage prin rezonanţă. Eşti reflexia fidelă a propriilor gânduri şi convingeri. Eşti
ceea ce gândeşti, aspiri şi crezi cu fermitate. 
Majoritatea oamenilor judecă lucrurile, fenomenele, pe ceilalţi şi chiar pe ei înşişi
la un nivel superficial de gândire şi simţire; din această cauză, ei îşi imaginează
totul eronat. Subconştientul tău este ca un servitor credincios, care nu te
contrazice nici o da tă. El acceptă, în mod necondiţionat, tot ceea ce mentalul tău
conştient gândeşte şi crede cu convingere. Dacă mentalul tău se concentrează
pe bine, vei avea puterea de a alege ar mo nia, fericirea. Înţelegând aceasta,
gândeşte-te mai mult la ce este fru mos şi  perfect în lume. Sentimentul de
admiraţie re sim ţit cât mai des te elevează şi te umple de sublim. Prin re zo nan ţă,
întotdeauna sufletul tinde să se ridice la înălţimea a ceea ce admiră. 
Sugestiile, părerile, convingerile sau remarcile altora n-au nicio putere asupra
ta, în sensul de a te influenţa, atâta timp cât nu rezonezi cu energiile pe care le
evocă sau le manifestă ei. Singura putere stăpână este gândul tău, care poate
accepta sau respinge prompt aceste sugestii. Poţi alege să nu să iei în seamă
ceea ce nu vrei și să refuzi să crezi ceea ce consideri fals. Supraveghează atent
ce gândeşti, simţi şi faci, în virtutea legii acţiunii şi reacţiunii. Mai curând sau mai
târziu vei răspunde pentru ceea ce faci, atât ţie însuţi, cât şi lumii în care trăieşti.
Cel ce comite un rău, o nedreptate altuia, îşi provoacă tot atât de mult rău şi lui
însuşi. Intelectul tău nu e rău. Nicio formă sau energie a naturii nu e fundamental
rea. Totul depinde de intenţia pe care o ai şi de modul în care te serveşti de
forţele naturii, care sunt perfect neutre, ca şi electricitatea, care poate folosi la
iluminat sau la construirea unor arme ucigătoare.
Dacă vei reuşi să fii pe deplin stăpânul propriului tău mental, vei deveni stăpânul
propriului tău destin. Dacă-ţi controlezi subconştientul, devii un model pentru
ceilalţi şi-i poţi ajuta. Nu uita că în orice moment ai posibilitatea alegerii. Alege
iubirea în locul urii, sănătatea în locul bolii, fericirea în locul suferinţei sau
plictiselii, existenţa spirituală pură în locul unei vieţi banale şi cenuşii. Păstrează-
ţi o puritate şi o spontaneitate de copil. Când ai încetat să mai fii copil, eşti deja
un suflet mort.
Subconştientul îți controlează toate funcţiile vitale ale corpului, el are deja
răspunsurile şi soluţiile la problemele tale, dar nu te va ajuta decât dacă-l vei
solicita în acest sens. El e un servitor care nu poate avea iniţiative atâta timp cât
mentalul nu-i dă dispoziţii să acţioneze în acest sens. Tot ce imprimi în
subconştient prin gânduri, idei, imagini, aspiraţii sau dorinţe se va realiza, mai
devreme sau mai târziu. În trecut, ţi-ai determinat, prin modul gândire, prezentul.
Acum, clipă de clipă, îţi programezi şi-ţi pregăteşti viitorul. Multe evenimente
viitoare vor fi reflexia a ceea ce gândeşti acum.
Frustrarea – stare pe care o resimte un om ca urmare a nerealizării unei dorinţe,
nesatisfacerii unei trebuinţe, privării de ceva care-i aparţinea anterior în plan
afectiv) survine atunci când el s-a înşelat în speranţele lui. Dacă-i permiţi gândirii
tale să se fixeze pe o fatală neputinţă, sugestionându-te că obstacolele sunt de
nedepăşit, că amânările vor fi nesfârşite sau greutăţile de nesuportat, şi crezi cu
tărie toate acestea, subconştientul îţi va răspunde în consecinţă. Rezultă un
cerc vicios, cu consecinţe nefaste, pe care tu l-ai pus în mişcare şi-l întreţii prin
propriile idei pesimiste. În această situaţie, încăpăţânarea, suspiciunea, neputinţa
de a te răzbuna, disperarea, setea de a face rău sunt reacțiile cele mai
periculoase, căci devin otrăvuri cumplite. În orice situaţie te-ai afla, nu uita că
expresia sănătăţii sufletului e optimismul. Când vrei să reuşeşti ce ţi-ai propus,
imaginează-ţi deznodământul fericit, sfârşitul încoronat de succes al problemei
tale. Imaginează-ţi în viitor şi caută să simţi cu anticipaţie bucuria împlinirii a
ceea ce vrei. Este esenţial să  mentalizezi sfârşitul problemei, căci ceea ce
gândeşti ferm cu anticipaţie, subconştientul va realiza – expresia finală a ceea
ce ai gândit. 
Vindecările miraculoase, despre care cu siguranță ai auzit, sunt în mare parte
datorate unei credinţe ferme, transmisă telepatic de vindecător sau de cel în
cauză, prin dinamizarea subconştientului. În orice situaţie, sămânţa mentală a
credinţei acţionează ca un declic în straturile subconştientului, unde va determina
un proces inefabil de rezonanţă cu anumite focare de energie din macrocosmos.
Majoritatea bolilor încep din minte. Nimic nu se manifestă în fiinţă fără să aibă
anterior imprimat un arhetip mental corespunzător. Efectul sau manifestarea
resimţită este rodul pe care-l culegem de pe urma seminţei mentale, semănată
anterior în subconştient.  
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În cazul vindecării majorităţii bolilor şi în redobândirea stării de sănătate, un
aport extraordinar îl are credinţa fermă în finalizarea cu succes a procesului
curativ. O imagine mentală adecvată, reluată cu încredere şi entuziasm,
accelerează minunea grabnicei însănătoşiri. Amplificarea puterii curative sau re-
generative este legată de modul în care acţionăm. În caz de boală, caută să obţii
starea de rezonanţă cu energiile binefăcătoare ale Naturii şi acţionează în
deplină armonie cu ele. Astfel, Natura te va integra matern, ca pe una dintre
creaţiile sale, sprijinindu-te din plin.
Cele trei faze ale realizării unei dorinţe prin dinamizarea puterii subconştientului
sunt:
1. Considerarea lucidă şi materializarea atentă a problemei, în punctele ei

majore; 
2. Acceptarea plină de încredere a gândului că, în mod sigur, există o soluţie pe

care subconştientul ţi-o va revela, permiţându-ţi îndeplinirea ei în sfera realităţii
concrete;

3. Destinderea euforică, prin trăirea anticipată a bucuriei succesului, ce se
bazează pe convingerea de nezdruncinat a unei reuşite depline. 

Cel mai propice moment natural pentru a impregna şi dinamiza subconştientul
prin intermediul unei idei sau a unei imagini clare este starea de somnolenţă ce
se instalează în faza trecerii de la starea de veghe la starea de somn. În acele
clipe, legătura cu sfera subconştientului se poate realiza spontan. Când mentalul
tău conştient este suficient de liniştit şi se poate focaliza cu uşurinţă, fii convins
că poţi realiza, în scurt timp, prin intermediul subconştientului, ceea ce gândeşti
ferm şi clar. Nu poate exista reuşită fără o anumită pace a minţii. 
Dacă-ţi imaginezi, cât mai clar cu putinţă, un ţel sau un ideal, mai devreme sau
mai târziu vei primi de la ambianţa cosmică tot ceea ce-ţi este necesar pentru re-
alizarea acestuia. În multe cazuri, aceasta se întâmplă prin uimitoare coincidenţe,
care pentru tine vor fi dovezi zguduitoare. Atunci când o anumită problemă te
preocupă mult, eşti suficient de atent asupra ei, focalizând-o lucid un timp şi
urmărind cu tenacitate soluţionarea ei, subconştientul va atrage magnetic către
tine toate informaţiile şi datele referitoare la problema ta. Dacă mentalul tău e
puternic dinamizat şi suficient de rafinat, subconştientul îți poate oferi informaţii
utile rezolvării aspectelor care te preocupă, prin comunicări telepatice cu
inteligenţe extraterestre evoluate, care există în lumile paralele şi cu care poţi
interfera. În final, va apărea intuiţia, sau chiar soluţia clar definită. 
Ideea ferm anticipată a succesului în ceea ce urmărim să realizăm conţine deja
energiile generatoare ale succesului ulterior. Persoanele care se consideră
apriori norocoase aplică inconştient acest mecanism, care le uşurează mult
reuşita. Abordează-ţi problemele din punctul de vedere al succesului anticipat, şi
subconştientul tău va fi orientat să-ţi materializeze triumful, încă de la început. În
funcţie de nivelul de forţă al subconştientului tău, ca şi de puterea ta mentală de
mobilizare, reuşita sau răspunsul scontat nu se produc neapărat la câteva ore
după formulare sau de pe o zi pe alta. Continuă cu perseverenţă să impregnezi
subconştientul prin intermediul ideii-forţă şi nu abandona această sistematică
solicitare decât după ce succesul final s-a concretizat în realitate. În unele
situaţii, subconştientul se poate manifesta mai uşor în vis, sau chiar prin viziuni
ce survin în stări de reverie. Acestea sunt răspunsuri la solicitările tale, formulate
conştient sau subconştient. 
În microcosmosul fiinţei tale, mentalul reprezintă nucleul sau focarul gânditor.
Dacă puterea lui e foarte mare, vei fi pe deplin responsabil de felul în care
gândeşti despre ceilalţi. Într-un asemenea caz, dacă fantezia îţi maschează
realitatea obiectivă şi atribui cuiva în mod fals defecte sau vicii pe care de fapt
nu le are, vei risca dublu: 
a) Gândurile tale vor produce în subconştientul tău o imagine falsă, care va avea
tendinţa să se materializeze în acord cu gândurile tale şi-ţi va controla ulterior
percepția despre omul respectiv, făcându-te şi mai mult să crezi că el e aşa cum
ai intuit tu. Rezultă auto-halucinarea, care poate lua proporţii uriaşe, fiind
alimentată de propria-ți fantezie şi care te izolează complet de realitate. Ceea ce
este dispare, iar ceea ce-ţi imaginezi devine pentru tine singura realitate; 
b)  Dacă cel despre care îţi imaginezi în mod eronat că are unele defecte sau
vicii este o fiinţă slabă, el va fi influenţat telepatic de ceea ce gândeşti tu cu
putere şi va avea tendinţa de a se lăsa modelat inconştient, transformându-se
conform gândurilor tale. Rezultatul: chiar dacă respectivul nu prezintă înclinaţii
pentru viciul sau defectul pe care tu ţi le imaginezi, tu îi generezi tendinţa în acea
direcţie şi contribui la schimbarea lui în rău. Prin urmare, fii atent, deoarece
gândurile tale negative, prin rezonanţă, se reproduc identic în subconştientul
celuilalt şi îl afectează negativ. 

Mentalul poate fi distrugătorul realităţii sau oglinda ei
fidelă. Gândirea ta, puternic dinamizată, va fi (chiar şi
atunci când nu eşti pe deplin conştient) un formidabil
agent creator atunci când acţionează la unison cu ar-
monia macrocosmosului. Armonia şi beatitudinea gen-
erate prin tine se vor repercuta ulterior şi asupra ta,
asigurându-ţi condiţii şi stări minunate, prin care
creşterea ta spirituală va fi accelerată. Prin urmare,
atât ce gândeşti despre ceilalţi, cât şi felul în care

acţionezi în privinţa celor ce te înconjoară, se va reproduce ulterior în propria ta
existenţă. Abia atunci vei simţi ce ai realizat, bucurându-te că ai acţionat bine,
sau suferind, dacă ai greşit cumva prin gândurile sau acţiunile tale. Iată deci
semnificaţia psihologică profundă a regulii de aur: Gândeşte despre alţii numai
ce ai dori ca ei să gândească despre tine, iar ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face.
Caută să atingi şi să-ţi menţii echilibrul emoţional. Acceptă ca pe ceva firesc
faptul că alţii pot să nu gândească sau să perceapă ca tine. Respectă-i şi caută
să-i ajuţi, luându-i de la nivelul la care se află. Aşa cum tu ai dreptul să fii în
dezacord cu ei, şi ei au acest drept. Trăirile tale interioare sunt în mare măsură
cauza reacţiilor celorlalţi faţă de tine, produse spontan, prin rezonanţă, în
subconştientul lor, care interferează telepatic cu al tău. Explicaţia simpatiilor sau
antipatiilor la prima vedere ţine de armonia sau dizarmonia care apare între
două subconştienturi. 
Doreşte altuia numai ceea ce-ţi doreşti şi ţie şi vei constata o considerabilă
schimbare în bine, atât în propria-ți existenţă, cât şi în aceluia pe care astfel l-ai
ajutat. Hrăneşte-ţi inima cu bunăvoinţă pentru tot ce e viu şi vei constata cum
creşte în tine o bucurie imensă, pe care o vei revărsa sub formă de iubire faţă de
tot ce te înconjoară. De fiecare dată când nu resimţi suferinţă la un rău care ţi se
face, tot atâta rău moare în lume” Buddha. Prin urmare, atunci când eşti fericit și
profund împăcat în inima ta, nu mai dispreţuieşti nicio acţiune, contribuind astfel
la menţinerea armoniei în lume. Un cocoşat, un orb sau un infirm inspiră milă. Ai
milă şi de orbii mentali sau de infirmii spirituali. La nivel superior, a înţelege
înseamnă a ierta. Iartă-i deci şi tu, pentru că acum nu ştiu ce fac, dar mai târziu,
consecinţele îi vor obliga să-şi dea seama. Cunoaşterea înseamnă putere. A şti
înseamnă a prevedea, iar a prevedea înseamnă a putea. 
Numai tu singur te poţi eleva şi numai tu însuţi te poţi pedepsi. Precum roţile din
faţă şi cele din spate ale unui car, ignoranţa merge prima, iar suferinţa o
urmează. Viaţa nu pedepseşte. Omul ignorant se pedepseşte singur, prin falsele
lui idei despre ceilalţi oameni, despre viaţă, divinitate, univers. Din cauza erorilor,
el devine sclavul propriilor sale adevăruri, iar obişnuinţa îl împietreşte în această
stare. Gândurile predominante sunt inevitabil creatoare şi, prin ideile lui, omul îşi
poate provoca suferinţă sau se poate eleva. Când vei ajunge să doreşti
înţelepciunea tot atât de intens cum un om, pe cale să se înece, doreşte aer sau
ceva de care să se agaţe, atunci o vei primi. 
Te naşti doar cu două frici: de a nu cădea şi de zgomotele bruşte. Toate celelalte
sunt dobândite. Prin urmare, frica este de două feluri: normală şi anormală. Frica
normală este un fel de sistem de alarmă al instinctului de conservare, şi ne este
dată de Natură pentru a ne ocroti. Frica anormală sau dobândită ia naştere
atunci când îi permiţi imaginaţiei să galopeze după bunul plac. Remediul constă
în a-ţi induce şi menţine în imaginaţie anticipări benefice, controlate în întregime
de tine. Atâta timp cât îţi stăpâneşti imaginaţia, conduci; când imaginaţia ajunge
să te stăpânească, eşti fatal condus şi neputincios, ca un sclav. Învaţă să faci
haz de fricile şi inhibiţiile tale. E cel mai bun medicament şi această atitudine te
va ajuta să le înfrângi şi să le faci să dispară. Râzi acum de ceea ce în trecut te
înfricoşa, dar care astăzi nu te mai sperie. 
Bătrâneţea nu este legată atât de numărul anilor, cât de aura înţelepciunii, de
trezirea şi explorarea imenselor resurse latente ale subconştientului.Urmărind
focalizarea acestor puteri, vom trăi o viaţă plenară, fericită. Viaţa este numele
unei puteri invizibile, pe care n-o înţelegem. Răbdarea, stăpânirea de sine,
înţelepciunea, bunătatea, blândeţea, iertarea, iubirea, bunăvoinţa, bucuria,
fericirea, încântarea, înţelegerea sunt calităţi care nu îmbătrânesc niciodată.
Cultivă-le, exprimă-le, rafinează-le şi vei rămâne tânăr în spirit și în trup, radiind
o fermecătoare perfecţiune. Îmbătrâneşti şi te ofileşti mult mai repede atunci
când te închistezi în prejudecăţi aberante şi încetezi să mai visezi. Îmbătrâneşti
când eşti irascibil, suspicios, egoist, răutăcios, certăreţ, gelos, deznădăjduit.
Umple-ţi fiinţa de cunoaştere, iradiază lumina iubirii şi atunci tinereţea se va
manifesta nestăvilit în tine. Fii conştient că eşti o fiinţă cu posibilităţi nelimitate.
Gândeşte-te că eşti minunat!

Henri Durville - „Misterul subconștientului”
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CUVINTE ÎNCRUCIŞATE

DE LA EST LA VEST de:   Viorel LUPEA şi Florin Lucian MANOLESCU

ORIZONTAL:
1) Nici focul nu-l poate învinge... -

Limba timpului. 
2) Şoptit de păsărele - A-l scoate din

pepeni. 
3) Avertizare... - Bun de izbelişte. 
4) Ăştia-s rezistenţi, nu gluma... - Timid

fără reflexiv! 
5) Toate exemplarele unei opere... -

Mijloceşte o asemănare. 
6) Unsoare! (cică... ) - Te duc până în...

pânzele albe - Ajută la negarea val-
orilor. 

7) Operaţiune în esenţa căreia rămâi
stană de... piatră.

8) Decoraţii de origine galinacee... -
Izvor antireumatismal. 

9) Are talentul de a te pune pe fugă... -
Debile legături cu viaţa. 

10) Ventilat cum scrie la carte - Ardei
cu prestanţă. 

11) Deosebit de... laic - Piesă de...
rezistenţă

VERTICAL:
1) S-au obişnuit sa trăiască sobru fără

vreo podoabă - E greu pe spinarea
unor transportatori. 

2) Nu se leagă de câinii maidanezi -
Recunoscut prin tenacitatea şi duri-
tatea lui printe aliaţi. 

3) E tare ca un taur... chiar mai bine -
Schimbă o broască (pl.). 

4) Acei care stau la bază! - Direcţii în
activitatea de turism (sg.). 

5) Se îndoaie în privinţa unor alimente
- A plecat la tata! 

6) Organ care face transferuri de formă
la serviciu auto (pl.). 

7) Are rolul COCOŞATULUI pe platou
- Numele dat unui fost actor celebru
de la noi.

8) Aici stă singur cuc - Întoarcere în
mij locul unui turnir! - Fete care nu
mai fac obiectul furtului, ca odată! 

9) Semn de viaţă lungă - Au şi ei un su-
flet.

10) Face o definitivare pentru un com-
plet - Versuri rostite la unire. 

11) Călătoare care au numai pasiunea
zborurilor aeriene.

PERFECŢIONISMUL  – METODA
SIGURĂ DE AUTOSABOTARE

CARE CONDUCE LA EŞEC!
articol de Mihaela Iliescu

In societatea noastra, perfectionismul genereaza re-
actii pozitive, dar nu este nici pe departe o garantie
a succesului, ci mai degraba poate fi perceput ca o
boala ce afecteaza milioane de oameni.
Cum se traduce perfectionismul? Dorinta perma-
nenta de a fi cel mai bun, de a avea control deplin
asupra propriei vieti, de a fi pe placul celor din jur,
pentru a primi laude si aprobare.
Majoritatea celor care sunt perfectionisti au fost in-
vatati inca de mici, de catre parinti, ca trebuie sa fie
cei mai buni. Uneori, perfectionismul se dezvolta si
pe parcursul vietii, la presiunea unor factori externi –
necesitatea de a da randament la locul de munca,
competitivitatea generata de contextul economic si
social.

Dar acest stil de viata nu poate fi adoptat de toata
lumea (si nici nu este de dorit asa ceva), impactul
negativ pe care il are poate genera anxietate, dimin-
uarea increderii in sine, apare sentimentul de ratare,
toate acestea conducand sigur la depresie.
Iata intrebarile la care puteti raspunde atunci cand
nevoia de a fi cei mai buni va copleseste si va ganditi
de ce ar trebui sa va opriti:

Simtiti in permanenta nevoia de a face pe plac
celorlalti?
Inca din copilarie ni s-a spus sa tintim cat mai sus,
fie ca este vorba despre familie sau despre scoala
si am primit recompense pentru efortul depus, daca
rezultatele au confirmat asteptarile parintilor sau
profesorilor. Atunci cand eforturile nu aduc succe-
sul, apare pedeapsa, pe care invatam sa o accep-
tam ca parte a procesului.
Notele bune din scoala si dorinta de a fi pe plac
parintilor genereaza mari frustrari viitorului adult,
daca nu devine constient de faptul ca singura per-
soana in fata careia trebuie sa fie cel mai bun este
el insusi.

Amanati mereu momentul pentru a incepe ceva
sau nu duceti lucrurile pana la capat din cauza
incertitudinii?
Niciodata nu va simtiti suficient de pregatiti pentru
a face un anumit lucru si va tot promiteti ca va aveti
apuca la un moment dat. 
Sub presiunea familiei si a societatii, ne stabilim
uneori obiective marete, uneori neconforme cu re-
alitatea si cu propriile capacitati. Ca urmare a ama-
narilor, se instaleaza incertitudinea, apoi frica de a
mai face ceva, apare un blocaj psihic, iar rezul-
tatele inseamna esec sigur, anxietate si, in final,
depresie.
Probabil v-ati confruntat la un moment dat cu situ-
atia de a avea inceput un proiect, dar nu ati reusit
sa il finalizati pentru ca vi s-a parut ca nu este su-
ficient de bun si ati tot revenit asupra lui. Lucrurille
devin tot mai dificile pe masura ce trece timpul, ran-
damentul este scazut, va doriti sa abandonati totul
si intrati intr-un impas. Pentru a-l depasi este
nevoie de rabdare si perseverenta, de acceptarea
propriilor greseli.

Mai sunteti curiosi, mai sunteti creativi si originali
sau ati uitat demult ce inseamna toate acestea?

In situatia in care vreti sa fiti perfecti, timpul nu mai
este un aliat si apare un blocaj psihologic, cauzat
in primul rand de presiunea puternica a situatiei.
Curiozitatatea si originalitatea dispar, creativitatea
lipseste cu desavarsire, din cauza incertitudinii cre-
ate in legatura cu propria persoana.

Deveniti critici cu ceilalti si sunteti agresivi atunci
cand primiti critici?
Relatiile pe care le creati sunt dominate de super-
ficialitate, pentru ca perfectionismul va ocupa tim-
pul. Critica la adresa celorlalti inseamna, de fapt,
ce nu acceptati la propria persoana, iar in cazul
perfectionistilor sunt multe de spus, comportamen-
tul lor devine discriminator la adresa celor din jur.
Acceptati cu greu critica, pentru ca in permanenta
va ginditi ca nu sunteti suficient de buni. In acest
cerc vicios nu obtineti nici un beneficiu din discutiile
cu cei din jur, se pierde contactul cu situatia reala,
relatiile profesionale si cele cu prietenii au de
suferit. Este bine sa invatati sa faceti diferenta intre
idee si persoana, pentru ca nimanui nu ii face
placere sa se incarce cu tensiunea si stresul
altcuiva.

Ati uitat sa va bucurati de realizari si sa sarba-
toriti?
A duce un lucru la bun sfarsit inseamna o stare de
multumire pentru efortul facut, motiv pentru care ar
trebui sa ne bucuram de fiecare data, chiar daca
lucrurile nu ies in totalitate asa cum ne-am dorit.
Persoanele perfectioniste nu reusesc sa faca acest
lucru aproape niciodata, din cauza ingrijorarii pen-
tru rezultatele pe care le vor obtine. Acest lucru le
amplifica starea de nefericire si creeaza nevoi im-
posibil de satisfacut.

Stiind toate acestea, sfatul de final este sa fiti cea mai
buna versiune a dumneavoastra in fiecare zi, renun-
tand la comparatia cu ceilalti si, cel mai important, la
aprobarea si aprecierile lor.
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O PRIVIRE SPRE VIITOR

LUCRURI CARE VOR DISPĂREA SAU
SE VOR SCHIMBA RADICAL

• Pensiile, căci varsta de pensionare va fi mai mare decat
speranta de viata. Cine nu are noroc, inseamna, dupa
cum spune presedintele Johannis, ca are GHINION.

• Scrisul de mana, căci urmatoarele generatii nu vor mai
scrie, si nu vor mai invata asta la scoala.

• Invatamantul, care se va eficientiza, se vor pregati
cadre dedicate unor activitati, restul vor fi reciclati ca bio-
masa.

• Sexul biologic, care se va inlocui cu sexul virtual, de
aceea a aparut in acte al treilea sex, homosexuali in
functii importante de decizie.

• Omul biologic, care va fi considerat ca fiinta cea mai
distrugatoare de pe Terra, si va fi pastrat in putine ex-
emplare in rezerva

ALTE LUCRURI CARE VOR DISPĂREA
SAU SE VOR SCHIMBA RADICAL

Deşi astăzi suntem încă obişnuiţi cu ele, mai curând sau
mai târziu ele vor fi altfel! Este bine să ne adaptăm de
acum, să acceptăm ideea că ele sunt în curs de dispariţie
/ schimbare - poate nu la fel de repede în toate regiunile
lumii.

1. Oficiile poştale * Trebuie să fim pregătiţi pentru o
lume fără oficii poştale.

În majoritatea ţărilor, ser-
viciile poştale clasice
(susţinute de stat) sunt
atât de adânc împotmolite
în probleme financiare
încât  nu se întrevăd
modalităţi ca ele să fie
susţinute pe termen lung.
Firmele private, de genul
"FedEx" şi "UPS", asigură
transportul şi distribuirea
coletelor pe plan naţional

şi mondial, cu un profit uriaş, având fiecare câteva sute
de mii de salariaţi. Ele se vor dezvolta şi ramifica, utilizând
cele mai moderne mijloace de difuzare.
Deocamdată poşta "de stat" are încă, în majoritatea
statelor, un statut protejat.
Prin lege, este garantată şi responsabilă pentru comunicaţia
poştală.
Bonul de trimitere/primire are valoare legală de dovadă,
şi dacă trimiterea se pierde pe drum poşta poate fi trasă
legal la răspundere.

2. Banii şi Cecurile
* Ţări avansate, ca
de ex. Marea Britanie,
se pregătesc deja să
desfiinţeze cecurile
(ca formă de plată)
în urmă torii câţiva ani.
Ele vor fi înlocuite în

întregime de carduri din plastic şi de tranzacţiile online.
Scopul real al eliminării banilor este doar controlul total
asupra populatiei sclavagizate, stăpânii bancari hotărând
cine si cât primeste ...

3. Ziarele * Sub forma tipărită, tirajul ziarelor este într-o
scădere dramatică.
Deja câteva cotidiene mari au renunţat la versiunea
tipărită.
Tendinţa este tot mai marcată.
Tânăra generaţie pur şi simplu nu citeşte ziarul - ei preferă
(dacă mai citesc vreun ziar) versiunea online.

Acum editorii de ziare
şi reviste caută o
alianţă cu Apple,
Amazon şi cu com-
paniile majore de tele-
fonie mobilă pentru
a dezvolta un model
de abonamente cu

plată care să le salveze profiturile.

4. Cartea * Am dis-
cutat cu cineva care
mi-a declarat că nu
va renunţa niciodată
la cartea tipărită, la
senzaţia de a ţine
cartea în mână şi de
a-i răsfoi paginile.
Aşa credeam şi eu

până când am accesat nişte librării online (librării virtuale)
unde am văzut că pot citi gratuit chiar un capitol întreg de
previzualizare înainte de a cumpăra. Iar preţul era sub
jumătate din cel al unei cărţi tipărite! Şi, culmea, m-am
obişnuit foarte repede cu "e-book"-ul sau "rama digitală"
şi practic am uitat că nu mai ţin în mână o carte ci un
"gadget".

5. Telefonul fix *
Deşi la acest capitol
părerile sunt încă
împărţite, multă lume
a ajuns deja la con-
cluzia că poate
renunţa la telefonul
fix, păstrând numai
unul sau două tele-
foane mobile.
Excepţie vor face,

poate, familiile numeroase care efectuează zilnic un număr
mare de convorbiri locale. Însă mulţi păstrează telefonul
fix doar din obişnuinţă.

6. Muzica * Este un capitol
mai complicat şi mai neclar
al schimbărilor.
Se spune că "industria muzicii"
se află în mijlocul unui proces
de moarte lentă, impregnat
de descărcările ilegale, de
lăcomia şi corupţia mediilor
implicate, de dificultatea
muzicii inovative în a ajunge
la ascultătorii care o aşteaptă.
Marile "mărci" (labels) şi

firmele de radio se "auto-distrug"; aproape jumătate din
ce se cumpără azi reprezintă "bucăţi de catalog", deja
cunoscute de marele public. Mai multe pot fi aflate din
cartea "Appetite for Self-Destruction" de Steve Knopper şi
documentarul video "Before the Music Dies."

7. Televiziunea * Şi tele-
viziunea trece prin
transformări dramatice.
Reţelele de TV prin cablu
au venituri tot mai mici,
clienţii se împuţinează
fiindcă mulţi preferă să
privească TV-ul şi filmele

direct de pe computere.
Pe de altă parte, companiile de televiziune - pentru a
rămâne profitabile -  îşi scad cheltuielile, în dauna calităţii
programelor difuzate şi crescând până la limite uneori
greu de suportat cantitatea de publicitate.
Răspunsul se pare că vine tot de la continentul american.
Aşa cum în urmă cu o jumătate de secol americanii au
lansat televiziunea prin cablu, acum tot ei propun înlocuirea
(sau suplimentarea) ei cu ceea ce s-ar putea denumi
"televiziune la comandă".

Exemplul tipic este "Netflix".
Cum funcţionează?
Un abonament de $10.15 lunar are două componente: (a)
DVD-uri - care se trimit prin poştă - şi (b) livrare de
programe / filme - prin vizionare directă ("streaming").
Totul fără reclame, fără "rating", la calitate maximă.
Clientul are nevoie doar de un DVD-player pentru compo-
nenta (a) şi de un PC cu Windows instalat pentru compo-
nenta (b).
Clientul cere ceea ce doreşte, costul celor mai multe
comenzi este inclus în abonament (suplimentar, contra
cost, se pot comanda jocuri, programe speciale etc.).
Sună bine?

8. Proprietatea (pos-
esia) * Ideea de pro-
prietate va suferi şi
ea modificări.
Astăzi suntem obiş -
nu iţi să fim posesorii
unui PC cu hard-dri-
ve-ul lui pe care

avem stocate documente, imagini, muzică, filme etc. Ele
se află în proprietatea fiecăruia dintre noi, pot fi accesate
folosind un software adecvat şi copiate, stocate pe medii
ca CD-uri, DVD-uri, HDD-uri sau memorii externe. Suntem
"proprietarii" lor.
Dar ce ne propun Apple, Microsoft şi Google?
Sunt în curs de finalizare ultimele "cloud services" (nu am
găsit un termen potrivit în limba română).
Asta înseamnă că sistemul Dv de operare va fi organic
legat de internet.
Dacă daţi clic pe o icoană, se va deschide ceva din
"norul" internetului. Iar dacă veţi salva un fişier, acesta va
fi stocat tot în acest "nor". Desigur, veţi plăti un abonament
lunar furnizorului de "cloud".
În această lume virtuală, avantajul va fi că veţi putea
accesa cărţile sau muzica Dv de pe orice calculator,
laptop sau dispozitiv mobil, oriunde v-aţi afla.
Aceasta este partea "bună" a lucrurilor.
Dar, pe de altă parte, întrebarea firească este: cât de
stabil va fi acest întreg edificiu? Dacă, la un moment dat,
totul va dispărea?
Scepticii vor prefera să se deplaseze până la raftul cu
albume foto, la biblioteca unde îşi păstrează cărţile sau
să insereze în calculator CD-ul dorit.
În concluzie, cloud-ul îşi are rostul lui, dar şi limitele lui.
Probabil nu va înlocui complet niciodată "proprietatea" şi
"controlul" pe care le oferă un suport de informaţie local.
În final, o mică remarcă: calculatoarele "mainframe" de
acum 30-40 de ani mergeau într-un fel pe aceeaşi idee,
că utilizatorul nu are nevoie decât de un "terminal" care
să-i dea acces la resursele şi "inteligenţa" unui "server"
mamut central. Cât de bine a rezistat modelul acela s-a
văzut odată ce au apărut primele calculatoare personale.

9. Intimitatea * Iată un
concept în curs de
dispariţie!
Se înmulţesc camerele de
luat vederi pe străzi, în
magazine, în clădiri şi chiar
încorporate în calculatorul,
laptop-ul sau mobilul Dv.
Ca rezultat, veţi putea fi
sigur că 24 de ore din 24
"ei" (adică cei interesaţi,
cei care vă urmăresc) vor
şti cine sunteţi, unde vă
aflaţi şi ce faceţi.
Vor fi ajutaţi în mod decisiv
de sistemul GPS şi de pro-

gramul "Google Street View". Una din consecinţele benefice
(sau cel puţin inofensive) ar fi că "ei" vă vor putea construi
un "profil" cât mai fidel, care să reflecte obiceiurile Dv şi
astfel să vă ofere produse / servicii conforme acestui
profil. În ce priveşte alte consecinţe posibile, puteţi să le
imaginaţi singuri.



BANCURI
• Doi ardeleni se întâlnesc pe stradă:

- De ce ești amărât, Ioanie?
- Cum să nu fiu amărăt ,măi Gheo,dacă mi-o murit un
bou.
- Eh, uite așhe ne-om duce, unu' după altu'.  

• Un cioban ardelean stătea pe iarbă, în apropierea unei
fântâni. Un om se duce la fântână cu intenția de a bea.
- Nu bea, omule, fântâna e otravită !
- Nem to dom.
- Apoi bea, dar încet, că-i rece.

• Un ardelean, Ion, care voia să plece în Germania îl
întreabă pe un vecin de-al lui ce să facă deoarece nu
știe limba germană.
- Nu-i bai. Limba germană-i ca la noi, doar că tre' să
vorbești mai rar. Zis și făcut. Ajunge Ion la Hamburg,
intră într-un bar și spune:
- Bu-nă zi-ua!
- Bu-nă - răspunde barmanul la fel de rar.
- Da-ți-mi  și  mi-e o  be-re
- Po-f-tim  be-rea.
După primele înghițituri Ion spune:
- Eu su-nt de la Tu-r-da. Tu de un-de  eș-ti?
- To-t  di-n  Tu-r-da
- Na... pai atunci de ce vorbim nemțește?

• Un român călătorește cu trenul cu un ungur.La un mo-
ment dat, ungurul îl întreabă pe român: ce scrie pe
geam?El ii răspunde: "nu scoateți capul pe fereastră!"
- Și mai jos?
- Același lucru dar în franceză.
- Mai jos?
- În engleza
- Mai jos?
- În italiană.
- Dar în ungurește nu scrie?
- Nu, voi aveți voie.

• Într-un compartiment de tren, un oltean și un ardelean.
La un moment dat, ardeleanul scoate o litră de palincă,
slănină, pită, sfarmă o ceapă și începe să mănânce,
trăgând din când în când și din palincă....
Olteanului i se face de o dușcă, dar cum să intre în
vorbă?
La un moment dat, văzând că tuica e pe terminate, își
ia inima în dinți și se apropie de ardelean:
- Mă cheamă Radu!
- Apăi, no, dacă te cheamă, dutie... 

*   *   *
• - Sotia dumitale va fi frumoasa, desteapta si bogata, ii

spune ghicitoarea unui barbat.
- Minunat, dar ce fac cu actuala?

• Pana la urma, s-a dovedit ca bebelusul pe care il
cresteam de doua saptamani nu era al meu. Cica a fost
nu stiu ce incurcatura la spital.
Sincer sa fiu, m-am gandit si eu la treaba asta.
Eu ma dusesem acolo ca sa-mi scoata ghipsul...

• Pentru bărbaţi sexul e ca foamea: dacă nu este lăsat să
intre într-un restaurant franţuzesc, se duce la McDon-
alds.

• Cum se numesc oamenii care stau la coada? 
Oameni de rand...

• Fiecare barbat de succes are in spatele lui o femeie.
Daca succesul continua, mai apar si altele...

• Matrimoniale: Sunt in cautarea unui barbat: fumator, al-
coolic, curvar... Consider ca intr-un cuplu ambii trebuie
sa aiba interese comune!

• Mulţi din cei necăsătoriţi visează să aibă o soţie
frumoasă şi deşteaptă. 
Mulţi din cei căsătoriţi visează acelaşi lucru. 

• Tot pe vremea lui "Nicolae cel Plumbuit", era aşteptată
cu multă nerăbdare prima oră de educatţe sexuală pen-
tru cei de-a XII-a. Intră noul profesor în clasă, se face
linişte şi începe ora. 

- Tovarăşi, uite cum stă treaba, dragostea între o femeie
şi altă femeie este imorală. Între doi bărbaţi e caz penal.
Între un bărbat şi o femeie mai merge, dar, cea mai
importantă şi mai importantă este dragostea de partid şi
despre asta vom discuta tot anul !

• Nevastă-mea mi-a spus că, atunci când dorm, îi las im-
presia că o ignor.

• Ruti, în lift, către un  tip  chipeş:
-  Ştiţi, semănaţi leit cu cel de-al cincilea soţ al meu.
-  Dar  de câte ori ai fost  căsătorită?
-  De patru  ori.

• Să ştii că în viaţă totul se compensează.
- Cum adică?
- Cât mă costă să-mi îmbrac nevasta, tot atât mă costă
să dezbrac amanta…

• Îmbrăcat elegant, din perspectiva unei femei, este acel
bărbat care nu are verighetă!

• Dragul meu ești un tip super-dotat!
- Ne cunoaștem de 3 luni și eu sunt deja gravida  în luna
a 5-a.

• Un savant din Caracal a dezvăluit modalitatea
ingenioasă prin care evită să-i fie ascultate convorbirile
şi interceptate mesajele de către serviciile secrete: a
aruncat telefonul în Olt!

• Dacă vrei să atragi atenția unui bărbat, vorbește despre
sânii tăi.
Dacă vrei să atragi atenția unei femei, vorbește despre
sânii altei femei.

• O blondă la interviu:
– Câţi soţi ai avut?
– Doar ai mei? Sau aşa… în general?

• Bulă la un pahar cu Ştrulă:
– Ieri au fost omorâţi o mie de ţigani şi un clovn.
– De ce un clovn?
– Vezi!? Nimănui nu îi pasă de ţigani!

• Un poliţist interpelează un individ beat turtă care
încearca să se urce la volanul maşinii sale:
– Chiar intenţionezi să şofezi în halul ăsta?
– N-am de ales. Nu vezi că nu-s în stare s-o iau pe jos?

• – Care este diferenţa dintre o femeie albă dezbrăcată şi
o femeie de culoare dezbracată?
– Prima este pe coperta la Playboy iar cealaltă e pe cop-
erta la National Geographic.

• Bulă este suspectat de soția lui că o înșeală. Ca să se
convingă de acest lucru merge la Bulă și îi zice:
– Tu susți cu tărie că nu mă înșeli dar ca să fiu convinsă,
mâine dimineață mergem la biserică și juri că nu m-ai
înșelat niciodată!
Bulă acceptă cu jumătate de gură, iar seara merge la
preot pentru a cere ajutorul. Preotul îi spune că nu este
de glumit cu lucrurile sfinte, așa că nu îl poate ajuta.
Neavând altă soluție, Bulă merge la mama lui și îi spune:
– Mamă, am greșit rău de data aceasta. Sunt așa de
supărat, încât simt nevoia să mă ții în brațe și să mă
alinți ca în vremurile când eram copil.
Când ajunge acasă, Bulă merge direct în dormitor și
face dragoste cu soția lui. A doua zi dis de dimineață,
Bulă merge cu soția lui la biserică și cu mâna pe icoană,
jură:
– În acest loc sfânt, cu mâna pe icoane, jur că de când
m-a ținut mama mea în brațe, nu m-am culcat cu alte
femei în afară de soția mea!

• – Bulă, am fost la ghicitoare şi mi-a spus că nu mă mai
iubeşti!
– De ce dai banii pe prostii? Asta puteam să-ţi spun si
eu! Gratis!

• Soţia vine acasă şi-i zice soţului:
– Am o veste bună şi una rea , pe care s-o zic?
– Zi-o pe`aia bună, zice soţul.
– Merg airbagurile!

• Anunţ în cimitir: “Furatul florilor se permite numai de pe
mormintele proprii!”
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Jocul de Şah
"Predau șah la mai multe școli dintr-o metropola occidentala.
Am mereu cu mine o tablă de demonstrație, pe care arăt
copiilor funcția diferitelor piese și explic regulile de mutare. 
Copiii, majoritatea între 7-10 ani, băieți și fete, de toate et -
nii le și culorile, majoritatea înscriși la șah de gura părinților. 
-Deci, copii, la șah avem 16 piese albe și 16 negre. Albul

mută primul și... 
Un băiețel mai închis la culoare întrerupe: 
-E intotdeauna așa? Albul mută mereu primul? 
-Da, răspund eu și vreau să continui. Și putem să mutăm

ori un pion ori... 
-Nu e corect, întrerupe un altul. Ar trebui să mute amândoi

primii. Sau negriil să mute primul, că au fost mereu
persecutați în istorie... 

-Așa e regula, cineva trebuie să mute primul, albul e doar
o culoare oarecare, nu e nimic superior, haideți să
trecem mai departe. Așadar, cea mai importantă piesă
de la jocul de șah este regele... 

Clasa murmură. O fetiță ridică mână. 
-Mama mi-a zis că regina e cea mai importantă piesă. 
-Nu chiar, zic eu cu blândețe, regina e și ea foarte

importantă, de fapt, ca să știți, regina este cea mai
puternică piesă din joc.... 

Copiii par mulțumiți cu asta, mai ales fetele afișează un
zâmbet de satisfacție. 

-Regina e foarte puternică pentru că poate juca la fel ca
tura și ca nebunul. 

Fetele protestează. 
-Cum puteți spune că o regină mută la fel ca un nebun?

Dvs jigniți femeile! 
-Nu, dragii mei, așa este jocul. Nebunul este această

piesă (o arăt) care merge mereu strâmb, adică în
diagonală. 

-Nebun este un cuvânt urât. Nu trebuie să râdem de cei
cu dizabilități mentale. 

-Bun, dacă nu vă place “nebun”, să știți că în engleză se
cheamă “episcop”, ca la biserică. Putem să îi spunem
“episcop”. 

Alte proteste. 
-Dumneavoastră ne vorbiți acum de religie, aici este o

școală laică. 
-Ok, Ok, încerc să îi calmez, atunci păstrăm numele de

nebun. Sau mai bine, bufon. Nebunul era în
trecut bufonul care făcea regii și reginele
să râdă. Așa e bine? O să îi spunem
bufon. 

Copii se calmează. Mergem mai departe. 
-Cum spuneam, chiar dacă regina e cea

mai puternică piesă, totuși regele e
cel mai important, pentru că dacă se
pierde regele, s-a terminat partida, ai
pierdut. Uite, regele este această piesă,
care are o cruce pe coroană. 

-Crucea este semn religios. De ce nu
are o semilună? Sau nici un semn?
Cred că ar trebui să îi scoatem crucea,
ca să nu ofensăm pe cei de altă religie.
Așa am învățat la orele de educație
civică. 

-Cine se ofensează? Mă uit prin clasă și
văd un băiat cu figură orientală. 

Mohamed, așa te cheamă, da? Te simți ofensat de
această cruce de pe capul regelui? 

Băiețelul mă privește aiurit. 
-Ce înseamnă ofensat, dom’ profesor? 
-Ofensat înseamnă supărat. (Mă minunez de mine însumi,

ce repede îmi găsesc sinonimele...). Este cum te simți
atunci când un alt copil îți ia prăjitura sau jucăria favorită,
poftim! 

-Eu nu am prăjitură și nici jucărie. Sunt din Siria. 
Trebuie să schimb vorba, discuția asta nu prevestește

nimic bun. 
-Așadar, regele... 
-Există un singur rege? Întrerupe un băiețel blond. 
-Unul pentru fiecare culoare. Unul negru și unul alb. La fel

și cu reginele. Una albă și una neagră. 
-Nu se poate să fie doi regi albi sau două regine albe? în-

trerupse iar o fată. 
-Nu, zic eu categoric. 
Un murmur de dezamăgire. 
-Păi nu e corect. Noi știm că există și familii cu doi tați sau

două mame. Ar trebui să se poată, nu e corect așa. 
Încep să îmi pierd răbdarea. 
-Uite, la șah este așa. Șahul s-a inventat într-o țară

străină, acum foarte mult timp, și așa era pe atunci. Să
trecem mai departe... 

-Păi poate atunci erau mai înapoiați, și femeia nu avea
drepturi, și nici cuplurile de același sex, dar acum nu
mai este așa. Nu trebuie să mai existe discriminare. 

Oftez. E cazul să trec să explic alte piese, care nu posedă
sex, și nici religie. Regele cu cruce și regina m-au
băgat în bucluc. 

-Așa, deci, continuăm. O altă piese specială este calul.
Calul are avantajul unic că poate sări peste alte piese.
Un nebun – pardon bufon – nu poate avansa aici, la h3
(arăt pe tablă), dacă un pion îi blochează calea. În
schimb, calul poate să sară direct de la g1 la f3. (arăt
mișcarea). 

-Deci numai calul poate face asta, să sară peste alte
piese? copii sunt iarăși în blocaj. Dar nu e corect. Are
un avantaj special. Nu este egalitate fața de celelalte

piese. 

-Da, așa este, zic eu încurcat, dar e normal să îi acordăm
unele drepturi, pentru că este singurul animal din joc.
Regele, regina, bufonii, pionii-sunt toți oameni, turnul
este un obiect, calul este singurul animal. Trebuie să
compenseze într-un fel. 

-Așa da, se luminează copii. 
-Dar, dom profesor-sare un alt băiat-nu e corect să

exploatăm animalele, mai ales la război. Ele nu au nici
o vină pentru conflictele între oameni. 

Uf, ce lungă a devenit ora asta! Poate reușesc să scap cu
o schimbare de nume, cum am făcut cu nebunul. 

-Dacă nu vă place să îi spuneți cal, atunci îi spunem
“cavaler”. 

Copiii simt că e doar un truc. 
-Dar cavaler e cineva călăre pe un cal. Tot chinuim

animalele. 
Simt că explodez. 
-Cal, cavaler, măgar, ce contează? Trebuie să îi spunem

într-un fel! Avion e bine, că tot zboară peste ceilalți? 
-Da, da! E bine așa. Avion e bine. 
Și iata cum calul a ajuns avion. Trecem mai departe. 
La explicarea capturii, a fost relativ simplu: 
-Deci aici, in poziția asta, calul alb, adică avionul, a

capturat, adică a luat prizonier un nebun, adică un
bufon negru. 

-Cum adică prizonier? Ce se întâmplă cu bufonul? 
-Nimic, nu mai joacă mai departe. A plecat. A părăsit

câmpul de bătălie. 
-Aha, se luminează copiii – adică e un fel de refugiat. 
-Refugiat! Perfect! Asta e cuvântul potrivit. Merci (nu mai

am putere să lupt cu ei). 
Ajungem în fine să povestim despre pioni. 
-Ăștia mici, de aici din față, sunt pionii. Ei sunt un fel de

soldați, care avansează în teritoriul inamic. Dacă ajung
cumva pe ultima linie, se pot schimba în regină. Într-o
partidă de șah, am putem avea – dacă toți pionii se
schimbă în regină, 9 regine alba pe tablă. 

Fetele se înfurie, fac gălăgie, iar băieții își ascund un
zâmbet de satisfacție. 

-Un singur rege și 9 regine??? Femeia nu este egala
bărbatului în acest joc, nu e frumos. Nu ne place șahul.
Nu mai venim la orele dvs. 

Soneria mă salvează. Copiii își strâng caietele, băieții mă
salută cu respect, fețele ies îmbufnate din clasă. 

Întreb un băiat: 
-Ce oră ați avut înainte de ora de șah? 
-Am avut literatură și am discutat despre
desenele animate ale lui Walt Disney.
Doamna profesoară ne-a explicat că Dis-
ney a fost rasist, islamofob și misogin.
Albă ca Zăpada era albă, de ce în Aladin
hoțului i se tăia mâna, in Lion King nu s-
a prezentat nici un om african.... 

Acum înțeleg. Scoala modernă care
rescrie istoria. Nu conteazăa ca in “Lion
King” nu era deloc vorba despre
oameni....Îmi strâng catrafusele și părăsesc
școala. Mă bucur că lecția s-a terminat
la timp. Tocmai urma să explic o poziție
de mat în care albul ar fi sacrificat regina.
Nu știu dacă aș fi scăpat întreg...."
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OPERAȚIUNI SUB STEAG FALS
RECUNOSCUTE ULTERIOR DE GUVERNE

Fireşte că oamenii nu vor război. Tot ce trebuie făcut este să le
spui că sunt atacaţi, iar pe pacifişti să-i denunţi că nu sunt patrioţi
şi că pun ţara în pericol. Funcţionează la fel în orice ţară. Hermann
Göring, Reichsmarschall-ul lui Adolf Hitler
Termenul „steag fals” semnifică operațiuni sub acoperire, menite să
inducă în eroare populația, așa încât acestea să apară că au fost
desfășurate nu de către cei care le-au plănuit și executat, ci de către
alte entități, grupări sau națiuni. Termenul își are originea în războaiele
navale din trecut, când exista obiceiul perfid ca un vas să arboreze
pavilionul altei țări decât cea beligerantă, pentru a se putea apropia
fără riscuri de nava inamică și a o ataca. Este foarte posibil ca ideea
aceasta să le fi fost dată de pirații Evului Mediu. Dacă nu știați, aflați că
celebrul craniu cu cele două oase încrucişate, aplicate pe fond negru,
nu au fost niciodată pavilionul piraţilor. Aceştia preferau culoarea roşie
sau pavilioane de împrumut, care să le mascheze adevărata îndeletnicire,
iar aceste pavilioane erau de cele mai multe ori ale unor state şi erau
schimbate funcţie de interes.
În zilele noastre, operațiunile sub steag fals nu mai sunt limitate la
acțiuni de război și contra-insurgență, ele fiind desfășurate și pe timp
de pace, de către organizații civile sau chiar de agenții guvernamentale
care, ascunzându-și identitatea, vor să creeze o stare de tensiune,
premergătoare atingerii unui scop politic.
În istoria recentă există multe evenimente documentate ca „ope ra țiuni
steag fals”, în care un guvern a desfășurat un atac terorist, după care
și-a învinovățit inamicul, din rațiuni politice. Iată mai jos o listă destul
de lungă, dar departe de a fi completă, cu astfel de operațiuni teroriste,
pe care chiar oficialii țărilor respective au recunoscut – fie verbal, fie în
scris – că le-au pus la cale:
- În 1931, trupele japoneze au plasat explozibil pe o linie de cale

ferată, aruncând vina pe China, pentru a justifica invadarea Manciuriei.
Acest eveniment este cunoscut în istorie ca „Incidentul Mukden”
sau „Incidentul manciurian”. Tribunalul militar internațional de la
Tokyo a relevat: „Mai mulți participanți la acest plan, inclusiv
Hashimoto (un ofițer japonez de rang înalt) au recunoscut rolul pe
care l-au avut în complot și au declarat că obiectivul „incidentului” a
fost fabricarea motivului pentru care armata Kwantung să ocupe
Manciuria.

- Un maior nazist SS (din eșalonul de protecție, corpul de elită al
armatei lui Hitler) a recunoscut în cadrul proceselor de la Nuremberg
că, la ordinul șefului Gestapo-ului, el, împreună cu alți naziști
operativi, au desfășurat atacuri asupra propriilor cetățeni și resurse,
fapte pentru care au dat vina pe polonezi, pentru a justifica invadarea
Poloniei. Generalul nazist Franz Halder a depus, de asemenea,
mărturie la proces că, în anul 1933, liderul hitlerist Hermann Göring
a ordonat incendierea clădirii Parlamentului german, aruncând apoi
vina în mod fals pe comuniști.

- Nikita Hrușciov a recunoscut în scris că, printr-o ope ra țiu ne de tip
„steag fals”, Armata Roșie a Uniunii Sovietice a bombardat pe data
de 30 noiembrie 1939 (la trei luni după izbucnirea celui de-Al Doilea
Război Mondial) satul rusesc Mainila, blamând Finlanda pen tru
acest atac, ca motiv pentru declanșarea, patru zile mai târziu, a
unui război ce avea să fie numit „Războiul de iarnă”. Ul te rior,
președintele Boris Ielțîn a admis că însăși Rusia a fost agresorul.

- Parlamentul Rusiei, actualul președinte Vladimir Putin și fostul
președinte sovietic Mihail Gorbaciov au recunoscut că liderul sovietic
Iosif Stalin a ordonat poliției sale secrete să execute 22.500 de
ofițeri și civili polonezi în 1940, aruncând vina în mod fals pe naziști.
Evenimentul este cunoscut în istorie ca „Masacrul din pădurea
Katyń”.

- Guvernul britanic a recunoscut că, între anii 1946 și 1948, a bombardat
cinci vapoare care transportau evrei ce încercau să scape de
holocaust, căutând siguranță în Palestina. În acest scop, britanicii
au inventat o grupare pe care au numit-o „Apărătorii Palestinei
Arabe”, care ar fi revendicat atacurile.

- Israelul a recunoscut că, în 1954, o celulă teroristă care opera în
Egipt a plantat bombe în mai multe clădiri, inclusiv reședințe
diplomatice ale Uniunii Sovietice, lăsând în urmă „indicii” care-i
implicau pe arabi ca făptași. Ghinionul lor a fost acela că una dintre
bombe s-a detonat prematur, permițându-le astfel egiptenilor să-i
identifice pe agresori. Ulterior, mai mulți israelieni au recunoscut
înșelătoria.

- CIA, agenția de spionaj a Statelor Unite, a recunoscut că în anii 1950
a angajat iranieni care să se dea drept comuniști și să însceneze
bombardamente în Iran, pentru a întoarce populația împotriva
primului ministru de la vremea aceea, ales în mod democratic.

- Turcia a recunoscut că în 1955, guvernul turc aflat sub conducerea
primului ministru Menderes a pus la cale bombardarea consulatului
Turciei din Grecia (deteriorând în același timp și locuința lui Mustafa
Kemal Atatürk, fondatorul Turciei moderne, aflată în apropiere.).
Scopul atacului a fost blamarea Greciei și justificarea manifestărilor
violente împotriva acestei țări.

- Pentru a-și scoate de sub acuzare secretarul de stat al apărării,
Selwyn Lloyd, primul ministru britanic Anthony Eden a recunoscut
că, împreună cu președintele american Dwight Eisenhower, au
aprobat în 1957 un plan de desfășurare a unor atacuri în Siria, în
așa fel, încât vina să cadă pe guvernul sirian, determinând astfel,
indirect, schimbarea de regim.

- Fostul prim ministru italian (de profesie judecător) și fost șef al con-
traspionajului italian a recunoscut că NATO, cu ajutorul Pentagonului
și al CIA, au pus la cale bombardamente teroriste în Italia și în alte
țări europene în anii 1950, incriminându-i pe comuniști. Scopul a
fost acela de a stârni revoltă și a gâștiga sprijinul populației în
Europa, în lupta împotriva comunismului. Ca participant în acest
program secret, el a afirmat: „Trebuie să ataci civili, bărbați, femei,
copii, oameni obișnuiți, nevinovați, care sunt departe de orice joc
politic. Motivul e foarte simplu: populația trebuie determinată să
solicite conducerii statului măsuri de siguranță”. Să precizăm că
Italia, ca și alte țări europene (Franța, Belgia, Danemarca, Germania,
Grecia, Olanda, Norvegia, Portugalia, Marea Britanie) au fost ținta
acestei campanii de teroare, ceea ce le-a determinat să se alăture
NATO cu puțin timp înainte de începerea bombardamentelor.

- În 1960, senatorul american George Smathers a propus ca Statele
Unite să lanseze un atac fals asupra Golfului Guantanamo, ceea ce
le-ar oferi un motiv legitim să intre în Cuba și să răstoarne regimul
comunist al lui Fidel Castro.

- Documente oficiale ale Departamentului de Stat al SUA arată că în
1961 mai mulți oficiali de rang înalt au luat în discuție bombardarea
consulatului american din Republica Dominicană, cu scopul de a
justifica o invazie în această țară. Din fericire, planul nu a mai fost
dus la îndeplinire, dar propunerea a fost dezbătută într-un mod cât
se poate de serios.

- După cum însuși Guvernul Statelor Unite a recunoscut, documente
recent declasificate arată că în 1962, șefii mai multor departamente
au aprobat și semnat un plan minuțios elaborat, prin care să se
producă explozia unor avioane de linie și să se comită acte teroriste
pe solul american,  urmând să se dea vina pe cubanezi, pentru a se
justifica invadarea Cubei. Proiectul a fost numit Operațiunea
Northwoods și urmărea inițierea unor operațiuni militare clandestine,
destinate să manipuleze opinia publică americană. Se plănuia
rănirea și uciderea unor cetățeni americani, cu scopul de a acuza
regimul comunist al lui Fidel Castro de aceste crime, fapt care ar fi
constituit un pretext de invadare a Cubei. Conceput la inițiativa
șefului  Marelui Stat Major al armatei americane, generalul Lyman
Louis Lemnitzer, acest plan a fost propus spre aprobare în 1962
președintelui John Kennedy, care l-a respins. Nu a fost pus în
aplicare niciodată.

- În 1963, Departamentul Apărării al Statelor Unite a întocmit un
document prin care era propusă atacarea unor state membre ale
Organizației Statelor Americane – ca de pildă Trinidad-Tobago și
Jamaica – în urma cărora să fie blamată Cuba. Documentul mai
sugera mituirea unei persoane din guvernul lui Fidel Castro, care să
organizeze un atac asupra Statelor Unite: „Singura soluție ce poate
fi luată în considerare este mituirea unui comandant al lui Castro,
care să inițieze un atac asupra zonei americane a Golfului Guan-
tanamo”.

- Agenția de Securitate Națională a Statelor Unite (NSA) a recunoscut
că a mințit în legătură cu „Incidentul din Golful Tonkin” din 1964, ma-
nipulând informațiile în așa fel, încât să pară că vasele nord-
vietnameze au tras asupra unui vas american, creând astfel o
justificare falsă pentru declanșarea războiului din Vietnam. Consecințele
acestei operațiuni sub steg fals au fost cele mai dramatice: pierderi
americane – 58.220 morți, 150.000 de răniți, între care 150.000 cu
dizabilități permanente, 125.000 de tineri fugiți în Canada pentru a
scăpa de înrolare, 50.000 de dezertori din serviciul activ. Pierderile
vietnameze – cca 3 milioane de morți, între care foarte mulți civili.

- Un comitet al Congresului Statelor Unite a recunoscut că în anii
1950-1970 FBI a folosit o serie de provocatori care au comis acte
violente, pentru care au fost învinovățiți activiștii politici de stânga.
Această campanie de discreditare numită COINTELPRO - Counter
Intelligence Program - a fost desfășurată de FBI și a constat într-o
serie de operațiuni sub acoperire, de cele mai multe ori ilegale, cu
scopul de a supraveghea, investiga, intimida, infiltra, discredita și
destrăma organizațiile politice disidente. În cadrul acestui program,
țintele erau mișcările antirasiale și cele pentru drepturi cetățenești,
organizațiile feministe, anticoloniale, anti războiul din Vietnam etc.

- Generalul turc Sabri Yirmibeşoğlu a recunoscut că în anii 1970
autoritățile turcești au ordonat incendierea unei moschei în Cipru,
dând vina pe inamicul lor, Grecia, scopul acțiunii fiind creșterea urii
populației împotriva grecilor pe insula disputată. Explicația sa: „În
timp de război, se înscenează acte de sabotaj, dându-se vina pe
inamic, pentru a se crește rezistența populației. Acesta a fost un ex-
emplu”. Ulterior, Yirmibeşoğlu a fost numit secretar general al
Consiliului Național de Securitate al Turciei.

- Guvernul german a recunoscut că în 1978 serviciile secrete germane
au detonat o bombă în zidul închisorii Celle, înscenând astfel o
tentativă de evadare. În cadrul acestei acțiuni, au fost plantate
probe incriminatorii în celula lui Sigurd Debus, un deținut suspectat
de apartenență la facțiunea Armata Roșie.

- Un agent al Mossad-ului (agenția israeliană de spionaj) a recunoscut
că în 1984 Mossad a plantat un radioemițător în reședința lui
Muammar Gaddafi din Tripoli, capitala Libiei. Aparatul transmitea
mesaje teroriste false, inventate și înregistrate de Mossad, pentru
a-i crea lui Gaddafi imaginea unui susținător al terorismului. Ronald
Reagan a bombardat Libia imediat după aceea.

- După Al Doilea Război Mondial, CIA, în colaborare cu agenții de
spionaj din Europa de Vest, a creat o rețea de armate secrete, cu
scopul de a destabiliza organizațiile de stânga din statele respective,
prin operațiuni sub acoperire de tip „steag fals”. Cea mai renumită
dintre acestea și prima despre care au fost făcute dezvăluiri complete
a fost Operațiunea Gladio (gladius = sabie) care a funcționat în
Italia. În această țară, la sfârșitul anilor ‘70, serviciile secrete au
folosit Operațiunea Gladio pentru a pune la cale atentate prin care
să discrediteze mișcarea socialistă italiană, care la vremea respectivă
deținea un loc important în Parlament. Existența structurii Gladio a
fost dezvăluită abia la începutul anilor 1990, de către premierul
italian Giulio Andreotti, care a confirmat că „armata italiană din
spatele frontului numită Gladio a existat începând cu anul 1958, cu
aprobarea guvernului italian”. În anul 2000, guvernul italian a
elaborat un raport de 300 de pagini în legătură cu Operațiunea
Gladio, afirmând: „Aceste masacre, explozii și acțiuni militare au
fost promovate, organizate sau susținute de persoane din interiorul
instituțiilor de stat italiene, precum și de persoane în legătură cu
serviciile secrete americane”.

- Un diplomat algerian și mai mulți ofițeri ai armatei algeriene au
recunoscut că în anii 1990 armata algeriană a masacrat în repetate
rânduri algerieni civili, dând vina pe militanții islamici.

- Ofițeri ai armatei și ai serviciilor secrete ruse au recunoscut că KGB
a bombardat în anul 1999 blocuri de locuințe, aruncând vina pe
ceceni, care în felul acesta și-ar fi revendicat independența. Seria
de bombe s-a iscat din senin, cu puțin timp înainte de încheierea
mandatul președintelui Boris Ielțîn. A creat, evident, panică, populația
solicitând contra-măsuri. Vladimir Putin a reacționat imediat, invadând
Cecenia, ceea ce i-a adus un val uriaș de popularitate și o victorie
zdrobitoare în alegerile din primăvara următoare.

- Conform Washington Post, poliția indoneziană a recunoscut că
militari indonezieni au omorât profesori americani în Papua în 2002,
punând crimele pe seama unei grupări papuașe separatiste, cu
scopul ca aceasta să fie listată ca organizație teroristă. Însuși
președintele indonezian a recunoscut ulterior că „cel mai probabil,
guvernul a avut un rol în bombardamentele din Bali”.

- Statele Unite au acuzat în mod fals Irakul că ar fi jucat un rol în
atacurile din 11 septembrie 2001, așa cum se arată într-un document
semnat de Secretarul de stat apărării, ca una dintre principalele
justificări pentru lansarea războiului din Irak. Chiar și după ce
Comisia 9/11 a admis că n-a existat nicio legătură cu această țară,
vicepreședintele Dick Cheney a declarat că „dovezile sunt copleșitoare”,
că Al Qaeda avea o relație strânsă cu regimul lui Saddam Hussein,
că probabil el deține informații care n-au fost disponibile Comisiei și
că mass media nu și-a făcut temele cum trebuie. Înalți oficiali
americani recunosc acum că războiul din Irak a fost lansat pentru...
petrol, și nu pentru 9/11 sau arme de distrugere în masă. O altă
consecință a atentatelor 9/11 a fost aceea că au dus la proclamarea
luptei împotriva terorismului (musulman) și anularea unor drepturi
civile ale cetățenilor americani, cum ar fi înregistrarea convorbirilor
telefonice.

- Soldați israelieni sub acoperire au mărturisit în 2005 că au aruncat cu
pietre în alți soldați israelieni, pentru ca vina să cadă asupra pales-
tinienilor, acest atac constituind un motiv de discreditare a ideii de
proteste pașnice ale palestinienilor.

- La summit-ul G20 de la Londra din 2009, un membru al Parlamentului
britanic a relatat că a văzut cu ochii lui polițiști în uniformă încercând
să incite mulțimea la violență.

- Mai mulți politicieni egipteni au recunoscut că în 2011, în timpul unui
miting de protest, câțiva funcționari guvernamentali deghizați au
furat artefacte inestimabile din Muzeul de Istorie din Cairo, în
încercarea de a-i discredita pe protestatari. Antichitățile, printre care
mumii extrem de fragile, au fost ulterior recuperate.

- Surse americane de înalt nivel au recunoscut că, în anul 2014,
guvernul Turciei, țară parteneră NATO, a fost cel care a conceput și
desfășurat atacurile cu arme chimice pentru care a fost învinovățită
Siria. Un membru de rang înalt din guvernul turc a declarat într-o în-
registrare audio că există și alte planuri de atac bine puse la punct,
pentru care să fie blamat guvernul sirian.
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BERBEC • (Vest 21 Mar-20 Apr / Vedic 13 Apr-14 Mai)

Investitii
Evita sa vii cu reprosuri dure la adresa celor dragi,
din cauza unor greseli pe care le poate comite oricine
din neatentie. In loc sa stati certati si sa aveti o
atitudine distanta unii fara de ceilalti, mai bine va
ganditi la moduri placute de a va petrece timpul liber
impreuna.
Este o saptamana buna pentru investitii, asa ca
trebuie sa iesi fara ezitare in fata. Impune-ti punctul
de vedere si exprima-ti opiniile tare si clar. Nu este
suficient sa te faci inteleasa de aceasta data; este
nevoie ca ideile tale sa ii surprinda si pe ceilalti.
Bani Foarte bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Asa si asa

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

Dificultati
Este de preferat sa nu amani rezolvarea problemelor
sentimentale de pe o zi pe alta, intrucat acestea pot
capata amploare fara ca tu sa constientizezi acest
lucru. Chiar daca poate parea dificil, incearca sa faci
totul pe cont propriu. Nu este o idee tocmai buna sa
apelezi la ajutorul unor persoane mai in varsta decat
tine, deoarece sunt sanse mari sa nu iti fie inteles
punctul de vedere. Ai incredere in tine si vei vedea
ca pana la urma o vei scoate la capat cu bine.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Asa si asa

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

Minte agera
Trebuie sa dai dovada de perspicacitate si promptitudine
in aceasta saptamana. Degeaba vii cu idei bune,
daca nu reusesti sa fii cu un pas inaintea celorlalti.
Poate parea ca iei parte la o competitie, insa la locul
de munca va fi nevoie cu adevarat de toata energia
ta. Poti pleca intr-o calatorie de afaceri, in urma
careia se asteapta anumite concluzii din partea ta.
Nu te vei bucura de intelegere si compasiune daca
nu iti vei indeplini scopurile bine gandite si impuse de
superiorii tai.
Bani Bine
Sanatate Bine
Dragoste Foarte bine

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

Spontaneitate
Ceea ce cauti, vei gasi in aceasta saptamana, insa
prin cele mai neobisnuite metode. Uneori vei ramane
surprinsa de intorsaturile pe care le pot lua anumite
situatii, in special atunci cand te astepti cel mai putin
la o schimbare. Poti primi o invitatie din partea unui
prieten mai vechi, de a lua parte la o activitate cel
putin deosebita. Daca nu aveai oricum nimic in plan,
accepta fara sa stai pe ganduri. Macar o data in viata
ta, ia-ti inima in dinti si fa ceva neobisnuit, fara a
analiza in amanunt consecintele.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

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

Rezultate
Oportunitati nebanuite de a te apropia si mai mult de
idelurile tale, vor deveni evidente in aceasta saptamana.
Fii pregatita sa profiti de ele si nu te gandi ca norocul
va fi singurul lucru de care vei avea nevoie. Daca nu
muncesti pentru ceea ce iti doresti, nu ai sanse prea
mari sa obtii rezultate spectaculoase. Cel mai bine ar
fi sa nu te lasi influentata de familie atunci cand iei o
decizie de care depinde viitorul tau, ci sa pui singura
lucrurile in balanta pentru a te hotari ce trebuie sa
faci mai departe.
Bani Foarte bine
Sanatate Bine
Dragoste Foarte bine

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

Emotii
In aceasta saptamana vei resimti emotii, pe care de
altfel te asteptai sa le traiesti, mai devreme sau mai
taraziu. Poate fi vorba despre o revedere cu cineva
drag, o oferta buna pe plan profesional sau o reusita
deosebita a cuiva din familie. Evenimentele de acest
tip iti pot schimba perspectiva asupra lucrurilor chiar
si pentru o scurta perioada. Cand vine vorba de
alegerile pe care le faci, asigura-te ca petreci un timp
singura pentru a intelege mai bine situatia in care te
afli in momentul respectiv.
Bani Foarte bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Asa si asa

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

Datorie
In aceasta saptamana, totul se invarte in jurul banilor.
Te gandesti serios la posibilitatea de a-ti face un
credit la banca, pentru a putea dispune de suma de
bani de care ai nevoie, mult mai rapid. Ia in calcul
toate aspectele inainte de a-ti asuma o astfel de re-
sponsabilitate pe termen lung. Gandeste-te bine daca
iti apreciezi viitorul ca fiind sigur din punct de vedere
financiar, pentru a-ti putea permite o datorie atat de
mare. Pe plan amoros, te simti destul de singura si
apreciezi totul ca fiind anost si trist.
Bani Asa si asa
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

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

Improspatare
Este momentul sa iti mai condimentezi putin viata, in
special pe plan sentimental. Ai nevoie de trairi noi,
de experiente de neuitat, dar si de oameni noi in jurul
tau, care sa iti schimbe chiar si intr-o mica masura,
ideile si principiile. O improspatare de acest gen,
poate avea urmari pozitive asupra vietii tale in general.
Fericirea venita din interior se va materializa prin tot
ceea ce vei reusi sa savarsesti cu succes chiar si la
locul de munca, fara a depune eforturi prea mari.
Bani Foarte bine
Sanatate Bine
Dragoste Bine

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

Aventura
In aceasta saptamana, iti este permis sa te aventurezi
fara griji, pe plan profesional. Ideile riscante, pe care
nimeni nu indrazneste sa se bazeze, iti pot aduce tie
castiguri impresionante. Important este sa iesi din
anonimat si sa iti aduni curajul pentru lucruri iesite
din comun. Pe langa simtul aventurii, ai nevoie si de
putina disciplina si organizare, pentru a putea rezolva
totul la timp. Hotaraste-te de la bun inceput daca vrei
sa faci ceva pe cont propriu sau preferi munca in
echipa, pentru a stii pe ce cale trebuie sa mergi.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

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

Apropiere
In aceasta saptamana vei fi interesata sa faci anumite
schimbari in scopul de a-i multumi pe cei dragi.
Asteptarile tale privesc o imbunatatire a relatiilor cu
familia, de vreme ce in ultima perioada ti-ai cam
neglijat atributiile. Poti propune o activitate de grup,
prin care sa faceti niste schimbari in casa si totodata
sa mai petreceti putin timp impreuna. Daca reusesti
sa ii aduni pe toti in acelasi loc, puteti ajunge sa
radeti si sa glumiti din cele mai banale motive. Pe
plan amoros, ai parte de multa intelegere din partea
partenerului tau, asa ca lucrurile merg struna!
Bani Foarte bine
Sanatate Bine
Dragoste Foarte bine

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

Dificultati
Vei fi foarte emotiva in aceasta perioada, asa ca nu
trebuie sa te bazezi prea mult pe stabilitatea ta.
Stresul te va putea dobori usor si nu vei reusi sa re-
actionezi asa cum ar trebui, la timp. Intalnirile de
afaceri s-ar putea solda cu un esec in aceasta sapta-
mana. Daca iti este permis sa lasi aceasta atributie
pe seama altcuiva, cel mai bine ar fi sa faci acest
lucru, mai ales daca de tine depinde felul in care va
evolua o afacere. Fiind vorba de o problema temporara,
nu vei avea de suportat consecinte neplacute.
Bani Asa si asa
Sanatate Bine
Dragoste Foarte bine

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

Promisiuni
In aceasta saptamana ar fi bine sa te concentrezi
asupra prioritatilor personale si sa nu mai pierzi prea
mult din timpul tau pentru a rezolva problemele in
locul celorlalti. Nu iti fie teama sa iti refuzi prietenii
atunci cand chiar nu le poti oferi nici cel mai mic
ajutor. Decat sa incurci pe cineva cu o promisiune pe
care nu ti-o poti indeplini, mai bine te bazezi pe sin-
ceritate. La locul de munca, totul poate parea dificil,
insa dupa un timp te vei obisnui cu noul volum de
munca.
Bani Foarte bine
Sanatate Bine
Dragoste Asa si asae
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O echipa din Liga 2 visează 
la titlul de campioană: 

Se anunţă investiţii masive
Chiar daca se afla in liga a doua, o formatie din Bucuresti
viseaza la titlul de campioana.
Numit in vara presedinte al celor de la Juventus Bucuresti,
Gheorghe Chivorchian isi lauda planul pe care l-a pus
deja in aplicare la gruparea din cartierul Colentina.
Fostul numar doi din FRF sustine ca, in cazul in care
echipa va promova, vor exista investitii masive in infra-
structura la Juventusul Capitalei.

"La Juventus Bucuresti
construim exact cum am
facut-o si la Timisoara.
Avem deja 180 de copii
legitimati si alti 50 pe care
ii urmarim. Vom avea
parteneriat cu un liceu din
Bucuresti. Vom face un

cabinet metodic. Vor mai aparea doua terenuri de iarba.
Daca promovam stadionul va fi marit la 5000 de locuri, va
fi instalata nocturna, vom pune alt gazon. Vrem sa pro-
movam. La ce planuri avem, de ce nu am putea fi campioni
ai Romaniei? Daca reusim sa punem centrul de copii pe
picioare, multi jucatori vor ajunge la nationale", a zis
Chivorchian la 6TV, informeaza gsp.ro.
In momentul de fata, Juventus Bucuresti este lider in
clasamentul din Liga 2, cu 35 de puncte, unul peste FC
Brasov si nu mai putin de sapte in fata ocupantei pozitiei
a treia, CS Mioveni.

Vestergaard, demis
de CSM Bucureşti

Tehnicianul Jakob Vestergaard a fost demis din functia de
antrenor principal al echipei feminine de handbal CSM
Bucuresti.
De pregatirea campioanei Europei se va ocupa de acum
romanul Aurelian Rosca.
"Echipa feminina de handbal CSM Bucuresti are, incepand
de astazi, 7 noiembrie 2016, un nou antrenor principal. In
urma unei ample analize a evolutiilor din acest debut de
sezon, conducerea compartimentului handbal din cadrul
CSM Bucuresti a considerat ca este nevoie de o schimbare
la nivelul lotului echipei campioane, menita sa aduca un
suflu nou. In consecinta, CSM s-a despartit pe cale
amiabila de Jakob Vestergaard, locul acestuia urmand a
fi luat de antrenorul roman Aurelian Rosca. CSM Bucuresti
ii multumeste pe aceasta cale lui Jakob Vestergaard
pentru contributia sa la formarea echipei care a cucerit
Liga Campionilor si ii ureaza succes in cariera", se arata
intr-un comunicat al celor de la CSM.
La randul sau, Vestergaard a avut un mesaj elegant la
despartirea de CSM.
"Urez succes clubului si fetelor pe mai departe. Eu sper in
calificarea in Main Round si sunt convins ca am fi putut sa
o obtinem si impreuna. Insa aceasta este situatia... Vreau
sa le multumesc tuturor, oamenilor din club, spectatorilor,
fanilor. Mi-au oferit amintiri pe care nu le voi niciodata si
mi-as dori sa revin in Sala Polivalenta, unde atmosfera
este cu adevarat speciala", a declarat acesta.
Cei de la CSM Bucuresti i-au facut si o scurta prezentare
noului antrenor al echipei feminine de handbal.
"Aurelian Rosca (48 de ani) are o vasta experienta in
handbalul romanesc, atat la nivel de echipe nationale, cat
si de club. Ca antrenor principal, a castigat cu echipa de
junioare a Romaniei medalia de aur la Campionatul
Mondial din 2014 (Macedonia), precum si titlul european
U18 in 1999. La nationala de senioare, a facut parte din
staff-ul condus de Cornel Otelea, in 2003-2004. La nivel
de club a antrenat, ca principal, echipele Oltchim, Cetate
Deva, Corona Brasov si HCM Baia Mare, cu ultima
ajungand pana in sferturile de finala ale Ligii Campionilor,
editia 2015-2016. Ca secund, a jucat finala Ligii Campionilor
cu Oltchim, in 2009-2010, si a castigat Challenge Cup cu
Rulmentul Brasov, in 2006.
Obiectivele echipei pentru acest sezon raman neschimbate,
Aurelian Rosca avand sansa de a fi primul antrenor roman
calificat cu o echipa romaneasca in turneul Final 4 al Ligii
Campionilor, de cand intrecerea se incheie intr-un astfel
de format."

Un fan al lui Swansea a ajuns
vedetă pe internet

Chiar daca nu trece prin cea mai buna perioada la United,
Mourinho stie sa ia lucrurile si in gluma.
Un fan al lui Swansea a ajuns vedeta pe internet, dupa ce
s-a filmat tinand o minge pe cap in momentul in care Jose
Mourinho trecea pe langa el.

Antrenorul lui Manchester United l-a vazut si i-a "furat"
mingea in timp ce trecea pe langa el.
Clipul a devenit rapid viral pe retelele de socializare.

A aşteptat 108 ani pentru a-şi
vedea echipa favorită câştigând

din nou un titlu
Celebra expresie "viaţa bate filmul" se regăseşte şi în
povestea impresionantă de mai jos. Chicago Cubs a pus
capăt unei perioade de 108 ani în care nu a câştigat
Wolrd Series, finala Major League Baseball, revenind de
la 1-3 pentru a câştiga în faţa lui Cleveland Indians cu 4-
3. Nimeni nu s-a bucurat mai mult decât Hazel Nilson
pentru acest triumf.

În vârstă de 108 ani, Hazel Nilson a fost mereu o
susţinătoare înrăită a celor de la Cubs şi se poate lăuda
cu faptul că este singura care a prins atât titlul din 1908,
cât şi pe cel din 2016.
Hazel Nilson se născuse de doar câteva luni, atunci când
Chicago Cubs se impunea cu 4-1 în faţa lui Detroit Tigers,
în World Series 1908, ultimul titlu al oraşului la baseball
până în acest an.

Topul celor mai valoroase
branduri sportive

Tenismanul Roger Federer este sportivul cel mai valoros
din punct de vedere financiar, depăşind alte mari vedete
mondiale, precum baschetbalistul american LeBron James,
atletul jamaican Usain Bolt sau fotbalistul portughez
Cristiano Ronaldo.

Revista americană Forbes a stabilit clasamentul celor
mai valoroase branduri sportive, la patru categorii diferite,
acestea fiind dominate de New York Yankees (echipe),
Roger Federer (sportivi), Super Bowl (evenimente) şi Nike
(business).
În clasamentul celor mai valoroase mărci de sportivi,
Roger Federer este evaluat la 36 milioane dolari, fiind
urmat de baschetbalistul LeBron James (34 milioane),
jucătorul american de golf Phil Mickelson (28 milioane) şi
de regele mondial al sprintului, Usain Bolt (25 milioane
euro).
În Top 10 se mai regăsesc, între alţii, jucătorul american
de golf Tiger Woods (23 milioane) şi fotbaliştii Cristiano
Ronaldo (19 milioane) şi Lionel Messi (15 milioane).
În privinţa echipelor, cea mai valoroasă marcă este
considerată New York Yankees, celebra formaţie americană
de baseball, evaluată la 660 milioane dolari, urmată de
echipa de fotbal american Dallas Cowboys (577 milioane)
şi de echipa de baschet Los Angeles Lakers, care rămâne
valoroasă, în ciuda rezultatelor dezamăgitoare din NBA
(546 milioane dolari).
Echipele europene de fotbal Real Madrid (521 milioane),
FC Barcelona (509 milioane) şi Manchester United (500
milioane) ocupă la rândul lor poziţii bune în acest clasa-
ment.
Marea finală a Ligii profesioniste de fotbal american,
Super Bowl, este considerat evenimentul sportiv cel mai
valoros (630 milioane dolari), în timp ce compania de
echipament sportiv Nike domină topul business-ului sportiv,
fiind evaluată la 27 miliarde dolari.

* * *
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 15-
a si clasamentul actualizat

Vineri
Gaz Metan - Poli Iasi 2-1

Sambata
FC Voluntari - Concordia 1-0
ASA Targu Mures - CSU Craiova 0-2
Poli Timisoara - Dinamo 1-2

Duminica
Astra - Pandurii 2-0
Steaua - Viitorul 2-0

Luni
CFR Cluj - FC Botosani 1-0

In clasament, Steaua si CSU Craiova
par ca duc o lupta in doi pentru titlu, in
timp ce in subsol ASA Targu Mures si
Poli Timisoara nu reusesc sa demon-
streze ca pot ramane in Liga 1.

Clasamentul la zi

1. Steaua 33 puncte
2. CSU Craiova 30p
3. Gaz Metan Medias 26p
4. FC Viitorul 26p
5. CFR Cluj 23p*
6. Dinamo 23p
7. FC Botosani 23p
8. Pandurii Tg. Jiu 19p
9. FC Voluntari 18p
10. Astra Giurgiu 17p
11. Chiajna 13p
12. Poli Iasi 12p
13. ASA Targu Mures 2p*
14. Poli Timisoara 0p*

* 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 12 goluri inscrise in 15
etape.

Metalul Reşiţa - Şoimii Pâncota
Foresta Suceava 0 - 2 Afumaţi Afumaţi
CSM Râmnicu Vâlcea 0 - 1 Sepsi
Berceni 1 - 7 Olimpia Satu Mare
Baloteşti 0 - 3 Dunărea Călăraşi
Chindia Târgovişte 0 - 0 Juventus Bucureşti
ASU Poli Timişoara 2 - 0 Unirea Tărlungeni
Dacia Unirea Brăila 1 - 0 Luceafărul Oradea
UTA Bătrâna Doamnă 3 - 2 Academica Clinceni
Mioveni 0 - 1 Braşov

Clasamentul
1 JUVENTUS BUCUREŞTI 35
2 Braşov 34
3 Mioveni 28
4 Sepsi 28
5 Olimpia Satu Mare 27
6 UTA Bătrâna Doamnă 26
7 Foresta Suceava 25
8 Chindia Târgovişte 25
9 Afumaţi 23
10 Dacia Unirea Brăila 22
11 Luceafărul Oradea 19
12 CSM Râmnicu Vâlcea 16
13 Dunărea Călăraşi 16
14 Academica Clinceni 15
15 ASU Poli Timişoara 12
16 Baloteşti 10
17 Unirea Tărlungeni 10
18 Metalul Reşiţa 10
19 Berceni 0
20 Şoimii Pâncota 0

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

Liga B de Fotbal: 
Rezultatele şi clasamentul la zi

Pandurii se destramă! Pleacă și Narcis Răducan:
”Criza nu poate fi depășită!”

Momentul în care oficialii celor de la Pandurii au decis ca echipa să intre în insolvență coincide și
cu începutul sfârșitului pentru o grupare ce începuse tot mai mult să cocheteze cu Europa și cu
locurile fruntașe din Liga 1. Pe lista celor care ”părăsesc” barca și-a trecut numele și Narcis
Răducan.

Încă președintele gorjenilor, Narcis
Răducan a dezvăluit, într-o
intervenție telefonică ÎN DIRECT,
găzduită de emisiunea ”Digi Sport
Matinal”, că este doar o chestiune
de zile până când va oficializa
despărțirea de echipa din Târgu
Jiu.
”Din punct de vedere financiar
situația este neschimbată. Criza
nu poate fi depășită și jucătorii își
anunță, zi de zi, intenția de a-și
rezilia contractele. Și eu am făcut

la fel, am și vorbit cu administratorul judiciar și vom finaliza zilele acestea documentele pentru că
lucurile au dus la un blocaj ireparabil, așa că nu mai are sens să rămân”, a spus Răducan.
Oficialul gorjenilor a vorbit și pe tema litigiului pe care-l are cu o parte a conducerii clubului și că
nu se pune problema să returneze nicio sumă de bani.
”Unul dintre membri asociați, care este acum, culmea, și administrator judiciar, nu mai recunoștea
investirea mea ca președinte al Consiliului de Administrație, n-am înțeles motivul. Oricum, nu este
o decizie definitivă și nici nu contează foarte mult. Spun asta pentru că această chestiune se
referă strict la funcția de președinte al Consiliului de Administrație și nu le cea de președinte
executiv. Eu acolo am cartea de muncă, acolo mi-am luat salariul, deci nu se pune problema să
returnez nimic. Cea mai mare dezamăgire a mea este că acum, când se construiește un nou
stadion, echipa nu va mai fi la fel. În afara jucătorilor străini importanți și Țucudean și Vali
Munteanu, dar și alți jucători vor să plece”, a mai spus Răducan. În ciuda acestei situații dificile,
Narcis Răducan este convins că Pandurii va termina actualul campionat.
”Sunt mulți jucători tineri, din zonă, care vor continua, sunt și alți jucători din afara circuitului care
vor să reintre, așa că nu se pune problema desființării.
În plus Mrzlajak și Vasiljevic au primit hârtie că pot pleca gratis la iarnă, așa că au revenit la
echipa și vor mai juca o lună”, a mai spus Narcis Răducan.

La un an de la eliberare, Gică Popescu revine în fotbal! 
La un an de la eliberarea din în-
chisoare, Gică Popescu plănuiește
să revină în fotbal. Fostul fundaș
al naționalei va investi 500.000
de euro în școala de fotbal pe
care o deține. 
Paul Răducan, manager al Școlii
de Fotbal Gică Popescu, a vorbit
despre investiția plănuită de fostul
jucător.
"Suntem în lucrări mari de tot
acum. Am investit mulți bani și
acum este curtea plină de mașini
care iau deșeurile și mobilierul
vechi. Chiar acum suntem in lucrări.

Deocamdată, modernizam clădirile La începutul lunii următoare sperăm să schimbăm și terenurile
artificiale, daca ne vine gazonul din Olanda. În cei 500.000 de euro e inclus și terenul artificial
mare, pe care nu-l facem acum. Le facem doar pe cele mici.
Gică Popescu e foarte implicat, chiar mai implicat decât înainte. A trecut pe la noi mult mai mult
decât trecea înainte. Iar noi ne refacem încet baza și o aducem la standardele la care a fost. Era
nevoie de această investiție pentru că noi aici chiar lucram, nu stăm degeaba.
Noi avem 185 de sportivi, plecând de la grupele de 7 ani până la cei U19. Scopul centrelor de
juniori trebuie să fie unul: formarea și promovarea jucătorilor", a spus Paul Răducan pentru
ziare.com.
Gică Popescu a fost condamnat pe 4 martie 2014 la o pedeapsă de trei ani, o lună şi zece zile
primită în Dosarul Transferurilor și a fost eliberat pe 4 noiembrie 2015.

Nouă modă în fotbal
Ochelarii de vedere sunt noul curent de modă printre jucători şi antrenorii de fotbal.
Chiar şi cei ce nu au nevoie de ochelari de vedere poartă ochelari cu lentile total transparente,
fără dioptrii, dar cu rame groase şi în special scumpe. Cu siguranţă, fotbaliştii vedetă sunt plătiţi
generos pentru afişarea cu ochelari iar suporterii oi se vor conforma noului trend. 
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(II)
Arhivele secrete ale Vaticanului

Biblioteca Vaticanului, una din cele mai bine păzite locuri
din tot statul papal ascunde 50 de kilometri de rafturi pline
de secrete. Despre controversatele documente, se spune
ca ar ascunde, pe lângă informații despre cele mai grele
scandaluri ale Vaticanului, și o serie de secrete păstrate
cu deosebită atenție și discreție. 
Mai bine de 100 de documente secrete ţinute în seifurile

şi tunelele care alcătuiesc Arhivele Secrete ale Vaticanului
s-au aflat anul trecut, pentru prima oară în istorie, expuse
la Roma.
Documentele, ţinute departe de publicul larg până acum,
au putut fi văzute, scrie The Christian Science Monitor, la
Muzeul Capitolin din Roma pentru a sărbători cea de-a
400 aniversare a existenţie Arhivelor Secrete.  Aceste
arhive au reuşit să suscite interesul publicului întotdeauna,
dar cu precădere de când le-a fost acordat un rol important

în romanul lui Dan Brown "Îngeri şi demoni", în care Robert
Langdon, profesor de iconologie şi simbologie, face o
cursă contra cronometru pentru a reuşi să oprească planul
unui ordin religios secret de a arunca în aer Vaticanul.  
Cele mai vechi documente din arhivă datează din secolul
8 şi nume foarte importante ale istoriei pot fi regăsite în
ele, mergând de Henric al VIII-lea, Galileo şi până la Martin
Luther şi cavalerii din Ordinul Templierilor. Iată care sunt
unele dintre cele mai controversate documente:
1.  Scrisoarea Reginei Maria a Scoţiei.  
Maria Stuart, o importantă susţinătoare a cauzei catolice
în Marea Britanie, a scris o scrisoare în limba franceză
Papei Sixt al V-lea de la Castelul Fotheringay din
Northamptonshire, în noiembrie 1586.  Ea mărturisea
credinţa în Biserica Romano-Catolică şi lua în zeflemea
minciunile spuse împotriva sa de duşmanii săi din Anglia.
Scrisoarea a fost scrisă cu câteva săptămâni înainte ca
aceasta să fie executată pentru presupusa implicare într-
un complot care punea la cale asasinarea Reginei Elisa-
beta I a Angliei. Maria susţinea că tribunalul care a
condamnat-o la moarte era ilegal şi eretic. 
2. Documentele de la procesele Cavalerilor Templieri.
Documentele oficiale de la procesul Cavalerilor Templieri,
scrise pe pergamente îngălbenite de vreme cu cerneală
neagră, dezvăluie detalii de la procesele din secolul XIV
în care membrii Ordinului Templierilor erau acuzaţi de
erezie. 
Acest ordin călugăresc militar creştin a fost persecutat de
Regele Filip al IV-lea al Franţei (supranumit "cel Frumos")
din cauza puterii şi influenţei tot mai mari a membrilor săi
şi a bogăţiei acestora. Papa Clement al V-lea a început
investigaţiile şi, torturaţi de inchizitori, mulţi cavaleri a
mărturisit că se fac vinovaţi de blasfemii şi erezie.  
3. O scrisoare de la un trib de amerindieni.
Unul dintre cele mai interesante documente expuse, este,
afirmă The Christian Science Monitor, este o scrisoare

scrisă pe scoarţă de copac în 1887 de tribul Ojibwe din
Grassy Lake, Ontario, pentru Papa Leon XIII. Pitoreasca
scrisoare este adresată "Marelui Maestru al Rugăciunii,
cel care ţine locul lui Iisus" şi este datată în mai "când este
multă iarbă şi e luna florilor" şi indienii nu doreau decât să
îi mulţumească Papei pentru că trimisese un episcop în
zonă. 
4. O cererea de anulare a căsătoriei lui Henric al VIII-

lea.
Unul dintre cele mai spectaculoase documente este o
scrisoare scrisă pe un pergament împodobită cu mai mult
de 80 de sigilii roşii şi în care colegii britanici ai Papei
cereau anularea căsătoriei lui Henric al VIII-lea cu Caterina
de Aragon. Refuzul papei a dus la naşterea Bisericii An-
glicane, care a şi acordat anularea.
5.  Documentele de la procesul de erezie al lui Galileo

Galilei
Expoziţia va prezenta şi documente oficiale de la procesul
în care Galileo Galilei a fost acuzat de erezie în secolul
XVII pentru că susţinea că Pământul se învârte în jurul
Soarelui. Unul dintre documente poartă semnătura as-
tronomului care a fost acuzat de Inchiziţia Catolică de
erezie şi a scăpat de arderea pe rug pentru că a recunos-
cut, împotriva convingerilor sale, că a greşit. Biserica Ro-
mano Catolică a recunoscut abia în 1992 că a greşit
condamnând viziunea lui Galileo Galilei. 
6. Scrisoarea scrisă pe mătase a unei Împărătese

chineze convertită la creştinism
Scrisoarea Împărătesei Elena, cunoscută mai bine sub nu-
mele de Dowager Wang, a fost trimisă după ce aceasta
fusese convertită la creştinism de preoţi iezuiţi. Ea a ales
să adopte numele de Elena şi i-a pus fiului său adoptiv,
Yongli, numele de Constantin. Scrisoarea, scrisă pe
mătase şi adresată Papei Inocenţiu al X-lea, purta semnul
unui dragon negru pe tubul de bambus în care era
introdusă şi avea un sigiliu roşu imperial.

MICA PUBLICITATE
• 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

• Ricky Transportations. Tel.: (347) 223-1907
• 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
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SFATURI UTILE

DECOREAZĂ CASA CU ACESTE PLANTE
CA SĂ TE BUCURI DE UN AER MAI CURAT
Chiar daca pare surprinzator, aerul din locuinta poate sa te im-
bolnaveasca. Nu are importanta cat de noua este locuinta sau
cat de des faci curatenie. Compusii chimici degajati de diferite
obiecte si produse, pornind de la covoare si vopseluri si pana la
detergenti si materiale de constructie, pot avea efecte nocive
asupra sanatatii.
Din fericire, exista numeroase plante de interior care actioneaza
precum un filtru puternic de aer.
Aceste plante sunt usor de ingrijit si pot fi achizitionate usor din
comert. Desigur, ai la indemana si varianta de a cumpara
seminte pe care sa le cultivi singur. Indiferent de varianta
aleasa, plantele recomandate de noi sunt usor de intretinut si
pot rezista multi ani daca le ingrijesti corect.

Este recomandat sa decorezi casa cu 15 pana la 20 de plante
sadite in glastre cu un diametru minim de 15 cm. 
Grupand mai multe plante la un loc, poti imbunatati substantial
calitatea aerului ambiental si obtine, totodata, un decor modern
si la moda.
1. Crinul pacii * Potrivit denumirii ei, aceasta floare superba

este aducatoare de pace si armonie. Crinul pacii elimina
formaldehidele din covoare si tapiterii, benzenul din materialele
plastice si fibrele sintetice, precum si alte cateva toxine
aeropurtate tipice mediilor inchise. Crinul pacii are nevoie de
cat mai multa lumina naturala ca sa infloreasca.

2. Areca (Palmier de bambus) * Areca, supranumita si
„bambusul chinezesc”, este o planta care evoca imaginea
padurilor tropicale si atmosfera unui spatiu zen reconfortant.
Areca este si un puternic filtru de aer care absoarbe si
elimina monoxidul de carbon si cloroformul, informeaza
Healthline. Areca este un palmier de bambus ce poate creste
chiar pana la o inaltime impresionanta de trei metri!

3. Aloe Vera * Cel mai cunoscuta pentru gelul vindecator pe
care il contine, aloe vera este o planta suculenta usor de
ingrijit care curata aerul de formaldehide si benzen. Potrivit
Mother Nature Network, aloe vera se foloseste pentru decor
de peste 6.000 de ani.

4. Feriga sabie * Feriga este o planta vasculara cu frunze
ramificate foarte aspectuoase. In special feriga sabie reprezinta
un foarte eficient filtru natural pentru formaldehide, potrivit
sursei Rodale's Organic Life. Desi este putin mai greu de
ingrijit, feriga sabie merita din plin efortul.

5. Planta-paianjen * Mother Nature Network a clasificat planta-
paiajen printre plantele cele mai rezistente si cel mai usor de
ingrijit. Planta-paianjen purifica aerul de benzen, formaldehide
si monoxid de carbon. Cu toate ca este foarte robusta,
aceasta planta incanta privirea cu frunze dispuse in cascada
si flori albe gratioase.

6. Smochin plangator * Acest superb ficus cu trunchi infasurat
arata elegant in orice decor. Mother Nature Network sustine
ca cel mai bun amplasament pentru aceasta planta este in
camera de zi, unde curata aerul ambiental de agentii poluanti
emanati de mobila si de covoare.

7. Iedera * Aceasta delicata planta agatatoare arata cel mai
bine atunci cand este sadita in cosuri suspendate. Poate fi
utilizata pentru inviorarea camerelor intunecate. Iedera curata
aerul de chimicale dure precum benzen si formaldehide, in-
formeaza Healthline.

8. Palmier * Palmierii se numara printre plantele ornamentale
cel mai usor de ingrijit. Exista numeroase specii potrivite
pentru decorul locuintei, dar Rodale's Organic Life recomanda
in special curmalul pitic. Frunzele sale cu aspect exotic
filtreaza foarte eficient formaldehidele si alti poluanti volatili
de interior.

Iata cat de usor este sa imbunatatesti calitatea aerului din
locuinta. In plus, plantele recomandate de noi au si un aspect
foarte placut, fiind ideale pentru decorarea oricarui spatiu
ambiental. Tu ce plante de apartament ai acasa?

7 EXERCIŢII OFTALMOLOGICE CARE
GARANTEAZĂ LIPSA OCHELARILOR PÂNĂ

LA ADÂNCI BĂRTÂNEŢI
Dupa 40 de ani, odata ce inaintam in varsta, acuitatea vizuala
scade si ochii incep sa aiba dificultati in citirea literelor mici. 
Acest lucru se intampla datorita faptului ca muschiul ce inconjoara
cristalinul ca un inel oboseste, iar cantitatea dar si calitatea
lichidului lacrimal, care curata si dezinfecteaza ochiul, scade!

Metoda Bates * Aceasta metoda a fost elaborata de oftalmologul
american Dr. William H.Bates si este bazata pe 7 exercitii care
garanteaza lipsa ochelarilor pana la adanci batraneti. In plus
aceasta mai garanteaza si vindecarea miopiei si a prezbitismu-
lui.....
Odihniti-va ochii * Pentru a efectua corect acest exercitiu de
odihna tot ce trebuie sa faceti este sa va asezati la masa de
birou inchideti ochii, sprijiniti-va coatele pe o perna (asezata pe
masa) si tineti spatele si gatul drepte, iar capul in pozitia
obisnuita. Trebuie sa va acoperiti ochii cu palmele, dar fara a-i
atinge si sa va ganditi la ceva placut repetand acest exercitiu
de doua ori pe zi cate 10 minute.
Al-II-lea exercitiu face apel la memoria vizuala. 
Pentru asta, in timpul odihnei ochilor, incercati sa vizualizati un
obiect sau un eveniment cu lux de amanunte.
Priviti in toate directiile * Oftalmologul ne invata ca nu trebuie
niciodata sa privim obiectele fix, ci este recomandat sa ne
plimbam privirea de la un punct de interes la altul, pentru ca
miscarea devine mai putin rigida pe masura ce ochii se destind
si astfel vederea se imbunatateste.
Nu uitati sa clipiti * Este foarte important sa clipiti din 10 in 10
secunde pentru a va curata si lubrifia ochii.
Acomodati-va vederea la perceptia de aproape si de la
distanta * Pentru a efectua acest exercitiu aveti nevoie de
doua creioane pe care sa le tineti in fata ochilor, unul la 10 cm
distanta si celalalt la o distanta de un brat. Prima data fixati cu
privirea primul creion, clipiti din ochi si fixati apoi celalalt creion.
Repetati aceasi procedura ori de cate ori puteti.
Faceti spalaturi oculare pentru stimularea circulatiei
In fiecare dimineata, clatiti-va ochii inchisi, de 20 de ori cu apa
calda si de 20 de ori cu apa rece. Repetati acelasi procedeu si
seara, doar ca de data aceasta incepeti cu apa rece.
Constientizati balansul campului vizual * Pe un fundal sonor
agreabil, stati drepti cu picioarele departate si balansati-va intr-
o parte si alta lasand privirea sa oscileze impreuna cu corpul.
Constientizati cat mai bine acest balans al campului vizual,
odihnind si relaxand ochii.

FĂ ASTA ÎN FIECARE ZI ŞI ÎN SCURT TIMP
POŢI RENUNŢA LA OCHELARI!

Daca purtam ochelari, sentimentul ca vederea nu este dependenta
de acestia si, mai ales, eliminarea frustrarii atunci cand ii uitam
exact in momentele cand am avea nevoie de ei, ofera senzatii
placute de eliberare si relaxare.
Este indicat ca dupa ce practicam fiecare din aceste obiceiuri
sa renuntam temporar la ochelari sau la lentilele de contact
pentru minim 30 minute.  Iata care sunt acestea:
EXPUNEREA LA LUMINA SOLARA
Expuneti-va ochi la soare (lumina naturala) in fiecare dimineata
imediat dupa ce va treziti, pentru 5-10 minute. Acest lucru va
ajuta sa aveti mai multa energie pentru intreaga zi.
Astfel, veti avea ochii mai energizati, mai sanatosi, nu veti mai
fi sensibili la lumina puternica..
Ca sa beneficiati din plin de energia de la soare folositi ochelari
de soare doar vara intre orele 12-14, in medii cu reflectii
(zapada sau nisip) si atunci cand conduceti.
CLIPITI DES
Clipiti constient de 10-20 ori la fiecare 5 minute. De fiecare data
cand exersati, clipiti din ce in ce mai repede. Acest obicei ajuta
la eliberarea tensiunii din ochi si le va permite ochilor sa se re-
laxeze.
In momentul in care clipiti, doar pleoapa superioara se misca,
iar muschii pleoapelor vor regla glandele lacrimale.
Daca in timp ce clipiti incepeti sa lacrimati, este foarte bine.
Lichidul lacrimal va umezi ochii, ii va hrani si ii va curata de tot
praful acumulat.

ODIHNITI-VA OCHII SI EI VOR AVEA GRIJA SA VA SIMTITI
BINE
Peste 70% din informatiile pe care le captam zilnic sunt obtinute
prin ochi. Chiar daca nu suntem constienti tot timpul de
informatiile pe care le transmit ochii la creier, acestia sunt foarte
folositi. In momentul in care sesizati cea mai mica prezenta a
oboselii, tineti ochii inchisi pentru 10-20 de secunde.
O data la 10 minute, tineti ochii inchisi pentru zece secunde,
mai ales daca lucrati la calculator de mai mult timp. Veti simti ca
acestia sunt mult mai relaxati si mult mai odihniti, daca le dati o
pauza din cand in cand. Puteti acoperi ochii cu palmele daca
lumina este prea puternica. De ce? Pentru ca ochii se odihnesc
cel mai bine in intuneric total, ca si atunci cand dormim.
HRANITI-VA ORGANISMUL CU APA PURA SI ALCALINA
Apa - cea mai intalnita substanta de pe planeta - are propietati
vindecatoare pentru intreg organismul uman.
Si cum ochii sunt umpluti cu apa - umoare apoasa, aceasta
este responsabila de aproximativ 15-20% din capacitatea de
refractie. Pentru a pastra rata de refractie a umoriii apoase, in
fiecare dimineata cand va treziti, primul lucru pe care il puteti
face este sa beti jumatate de litru de apa pura si alcalina,
pentru ca intregul organism este insetat dupa o noapte de
somn si trebuie sa fie hidratat.
Un factor important este ca globul ocular sa fie mereu umed
pentru a avea mobilitate. Pentru acest lucru sunt responsabile
lacrimile. Va recomand sa clatiti ochii oricat de des puteti, mai
ales dimineata si seara, cu apa rece si/sau calda . Astfel, va veti
bucura de beneficiile terapiei cu apa.
MISCATI-VA CORPUL
Studii recente au relevat faptul ca efectuarea zilnica a activitatilor
sportive ajuta la imbunatatirea vederii. Nu trebuie sa fiti sportivi
de performanta, 15-20 minute de miscare zilnica sunt suficiente
pentru eliberarea tensiunii din musculatura oculara.
Miscarea zilnica, minim de 15 minute, reduce tensiunea ocu la ra
cu 20%. Astfel, riscul ca problemele de vedere sa apa ra sau sa
se agraveze este cu 20% mai mic, iar sansele de apa ritie a pro -
blemelor de vedere, mai ales a glaucomului, sunt aproape nule.
Daca adaugam la toate acestea o alimentatie echilibrata,
naturala, alcalina, bazata pe legume si fructe (mai ales in stare
cruda), in procent de 80%, precum si minim sapte, opt ore de
somn in fiecare noapte, atunci putem spune ca in cel mai scurt
timp ochelarii vor deveni un moft in viata noastra.

ÎNDEPĂRTAŢI TARTRUL DENTAR
CHIAR LA DUMNEAVOASTRĂ ACASĂ!

Tartrul reprezinta acea depunere de pe dinti, ce poate duce la
parodontita, daca nu este tratat cu seriozitate. Multi oa me ni
prefera sa indeparteze tartrul la dentist, insa v-am pre ga tit un
remediu ce poate fi preparat chiar la dumneavoastra acasa.

Iata de ce aveti nevoie:
- o periuta de dinti - o ceasca - Ata detara
- Apa de gura antiseptica - Bicarbonat de sodiu     - Sare
- Apa - Apa oxigenata
Instructiuni:
Amestecati o lingurita de bicarbonat de sodiu cu 1/2 lingurita de
sare, dupa care imbibati periuta in preparat si periati dintii.
Continuati procedeul timp de 5 minute, dupa care umpleti pana
la jumatate ceasca cu apa oxigenata si amestecati cu o jumatate
de ceasca de apa calduta. Clatiti gura cu aceasta solutie. Mai
clatiti o data cu apa rece, de data aceasta.
Folositi apoi ata dentara pentru a indeparta si tartrul dintre dinti.
Repetati procedura o data la doua trei zile.
Urmati si aceste sfaturi daca va doriti un zambet de invidiat!
Rosii
Rosiile contin nutrienti esentiali, precum Vitamina C. Periati
dintii cu acest aliment si lasati sa actioneze 5 minute. Clatiti cu
apa si bicarbonat. Puteti face aceasta procedura cu orice
aliment bogat in vitamina C.
Branza
Daca veti consuma branza chiar inainte de masa, veti neutraliza
acizii responsabili cu aparitia placii.
Pentru a va proteja dintii de tartru, trebuie sa periati dintii cat
mai des. Consumati alimente condimentate, pentru a spori pro-
ductia de saliva si curatati-va dintii cu coaja de portocala inainte
de a merge la culcare, pentru a tine departe bacteriile din
cavitatea bucala.
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PAGINĂ DE CREDINȚĂ

Mai este nevoie de religie în lumea contemporană?
Există Dumnezeu?
Dragii mei cititori, as vrea să vă mulțumesc pentru atenția care o arătați acestor
genuri de articole și în mod special articolelor pe care am început să le scriu de
curând în ziarul “Romanian Journal”. Ca si in orice altfel de călătorie, tot așa, și
în pelegrinajul nostru de a pătrunde în tainele uneia dintre cele mai vechi (dacă
nu cea mai veche) și dezvoltate științe din lume, și anume religia, probabil că ne
vom lovi și de unele lucruri necunoscute, iar altele provocatoare. Dar dorința mea
e să privim într-un mod obiectiv toate aceste informații. Am numit adineauri religia
ca o știință, pentru că eu cred cu adevărat că religia este o știință. În cartea
proverbelor Împăratului Solomon din Vechiul Testament ni se spune (citez): “În-
ceputul înțelepciunii este frica de Domnul și Știința Sfinților este priceperea.”
(prov 9:10). Într-adevăr, vom constata că e o mare înțelepciune să știe omul să
se teamă de Dumnezeu-Creatorul sau și că cei mai mari “oameni de știință”, sunt
acei oameni care ajung să-l cunoască pe Dumnezeu.
Ateismul, conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române, este o doctrină care
se bazează pe negarea existenței lui Dumnezeu si a oricărei divinități. După cum
obișnuiesc să spun adeseori, și ateii au credința lor, și anume că nu există Dum-
nezeu. Așadar, toți credem în ceva, chiar si dacă credința ateilor este o necredință
în Dumnezeu.

De-a lungul anilor, ateismul a traversat perioade de mai
multă sau mai puțină “înflorire”. Câteodată se purta,

era la modă, iar alteori nu. Noi românii ne-am con-
fruntat cu acest curent pentru câteva decenii
bune, deci cum ar zice omul de rând, o știm de
pe propria noastră piele. Noi românii, am ajuns
să fim cunoscuți în lume ca fiind poporul care
la un moment dat, peste noapte (sau mai bine
zis în câteva nopti reci de Decembrie), am tre-
cut de la ateism profund la o puternică credință
în Dumnezeu. Ce e drept, probabil că in inima

multor români, chiar si in deceniile comunismu-
lui, sălășluia gândul că “Există Dumnezeu”. Dur-

erea pe care o am in inimă este căci prea multi
oameni au ținut ascunsă această credință teistă in

acele decenii comuniste si au fost prea puțini români
care au avut curajul si puterea de a-și exprima in mod deschis

convingerea personală a existenței lui Dumnezeu! O bună parte din acestia din
urmă, care pe drept pot fi numiți eroi naționali, au trebuit să plătească prin
suferință, fie în libertate, fie în inchisoare, prețul mărturisirii publice a credinței
lor. Din fericire însă, a venit si dreapta Revolutie Română din 1989, atunci când
printre alte strigăte pentru libertate si democratie, s-a auzit si minunatul strigăt
“Există Dumnezeu !”
Dar încercând să uităm ce nu ne face cinste din trecutul nostru si să păstrăm
mai mult amintirea lucrurilor bune, haideți să vedem că si in vremea de azi, oa-
menii, fie din lipsă de interes, fie de rușinea față de alți oameni, fie că sunt atrași
de alte păreri mai vechi sau mai noi, au ajuns să fie îndoielnici de existența Dum-
nezeirii. Această gândire mi se pare o adevărată nebunie. Si nu doar pentru că
Sfanta Biblie ne spune in cartea psalmilor 14:1 ca “Nebunul zice in inima lui “Nu
este Dumnezeu!”. In articolul urmator as vrea sa privim la mai multe dovezi sti-
intifice ca să putem pricepe Marele Adevăr că Dumnezeu există! până atunci
vreau să impărtășesc cu dumneavoastră câteva întâmplări rămase in istoria
omenirii, care ar trebui să ne pună niște mari semne de întrebare cu privire la in-
doiala față de Dumnezeire.
Lumea este mult mai complexă decât pare, iar realitatea mult mai subtilă decât
suntem noi inclinati să credem. Într-un sat plin de orbi a intrat odată un elefant.
Rugați să descrie ce au perceput pipăindu-l, fiecare din ei a dat un răspuns. Unul
a pipăit piciorul si a spus: “Elefantul este ca un pom”. Unul a atins trompa si a
zis: “Este ca un șarpe.” Altul a apucat coada: “Este ca o funie”. Dar nici unul nu
si-a făcut o idee cât de cât corectă in legătura cu ceea ce este in realitate un ele-
fant. Numai un suflet perfect poate vedea adevărul intreg si absolut, si aceasta
numai dacă ar putea cuprinde intreg Universul intr-un act de cunoaștere in afara
timpului si a spațiului. Simone Well, o profundă scriitoare iudeo-creștină, spunea:
“Dacă pe o insulă complet separată de restul lumii ar trăi numai orbi, lumina ar fi
pentru ei ceea ce este supranaturalul pentru noi. Am putea presupune că lumina
n-ar însemna nimic pentru ei. În cărtile lor de fizică n-ar exista teoria luminii si
această fizică ar putea să le explice lumea indeajuns. Constatând că lumina nu
lovește, nu arde, nu poate fi mâncată, ei vor ajunge la concluzia că pur si simplu
lumina nu există”.
Spinoza a definit adevărul ca fiind corespondența dintre gândire si obiectul ei.
Această definitie este in general acceptată. Dar care obiect a corespuns vreodată
gândirii? Care este asemănarea sau identitatea între realitatea numită “apa” si
numele ei? In germană i se spune “wasser”, in franceza “eau”, in italiană “aqua”,
in rusește “voda” si in ungurește “viz”. 

Care este similitudinea intre realitatea “apa” si senzatia pe care o produce: bu-
curie pentru cel insetat, emotie pentru omul de știința din laborator, incântare
pentru poetul de pe malul râului, teama pentru locatarul amenințat cu inundația,
alinare pentru cel care se roagă pentru ploaie.  Tot așa, există o diferență enormă
intre ceea ce oamenii gândesc despre Dumnezeu si ceea ce de fapt este Dum-
nezeu. Credincioșii cheamă pe oameni la realitatea “Dumnezeu” si nu numai la
un nume – Richard Wurmabrand. Si această chemare, aș adăuga eu, vine ca o
reacție în urma unei alte chemări de natură divină si anume: “gustați si vedeți ce
bun este Domnul!” psalm 34:8
Desigur, dacă personal am avut posibilitatea să mă bucur de atâtea ori de
experiența partașiei cu Dumnezeu, nu de puține ori am avut si durerea de a ob-
serva că unii oameni nu cred si nu doresc căutarea unor astfel de experiențe.
Se spune că un om din Chu, numit pienho, a găsit un jad brut în munții Chu. L-
a luat acasă si l-a dus impăratului Wu. Impăratul a chemat un giuvaergiu să-l
evalueze. “Este o piatră obișnuită” a spus giuvaergiul. Impăratul crezând că
pienho este un mincinos, a poruncit să i se taie piciorul stâng. Când Impăratul
Wu a murit si a urmat la tron impăratul Wen, pienho s-a prezentat iarăși la impărat
care a chemat si el un giuvaergiu. “Este doar o piatră” fu din nou răspunsul,
impăratul considerându-l si el pe pienho drept un mincinos si astfel a poruncit
să i se taie piciorul drept. A murit si impăratul Wen si după el a impărățit Chang.
pienho, cu jadul in mâini, a cerut să fie adus la poalele munților So si a plâns
acolo trei zile si trei nopti până ce lacrimile i s-au transformat in picături de sânge.
Auzind aceasta, impăratul a trimis să vadă motivul plânsului, la care pienho
răspunse: “Nu mă mâhnește pierderea picioarelor mele, ci faptul că acest jad a
fost numit o simplă piatră si pentru că un om a fost considerat necinstit.” Impăratul
a poruncit unui giuvaergiu să șlefuiască piatra si s-a dovedit că era jad, de aceea
l-au numit “jadul lui pienho”.
Odată, un filozof a confruntat pe rabinul Levi Yitzhak din Berditchev cu argumente
împotriva existenței lui Dumnezeu. Rabinul l-a ascultat cu atenție un timp, apoi
deodată, fără nici o introducere, l-a privit in ochi si i-a spus liniștit: “ Si ce te faci
dacă totuși există Dumnezeu? Spune-mi, ce te faci dacă totusi este adevărat că
El există?”. Filozoful a fost mai tulburat de aceste cuvinte decât de toate argu-
mentele pe care le auzise in favoarea religiei. Si-a dat seama că este in primejdie
si s-a întors la Dumnezeu, simțind pentru prima dată că este vulnerabil si dator
față de un Dumnezeu real. Tu, dragă cititorule, ce te faci dacă “Există Dum-
nezeu?”

Cu pretuire,
Pastor Daniel Grecu
Biserica Română penticostală New York


