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Incredibil în România:
clanurile mafiote

fac legea

Profil româno-american
De pe plaiul lui Coșbuc și Rebreanu, 
la cenaclul literar din New York (pag. 18-19)

Donald Trump
va fi furat la voturi?!

(pag.15)

(pag.4)
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    Acceptam comenzi din Romania 
               pentru orice produse!

   PENTRU INFORMATII SUPLIMENTARE CERETI CU ALEX!

    PRETURI TRANSPORT AERIAN:

   
   

   PRETURI TRANSPORT MARITIM:

   
   

La cerere oferim asistenta vamala.
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Cum moare naționalismul în
doar două zile

Marian Munteanu Bogdan Diaconu

Pentru alegerile generale din decembrie, două partide
care se revendică naționaliste își lustruiau insignele
tricolore cu speranța să apuce să defileze cu ele prin
Parlament: Partidul România Unită și Alianța Noastră,
păstorite de Bogdan Diaconu respectiv Marian
Munteanu. Aceștia stăteau cuminți de șase, în
așteptarea electoratelor nemulțumite de actualul
sistem, de dispariția pădurilor, de vânzarea terenurilor
agricole către străini și alte asemenea.
Dacă PRU 2.0 (cel de după alegerile locale) s-a vrut
un partid naționalist construit din materiale reciclate,
de sorginte social-democrată, AN marșa pe atragerea
în propriile tranșee ale unor figuri publice cunoscute,
însă fără sămai fi fost înregimentați politic.
În doar două zile, lucrurile au început să se precipite
și de-o parte și de alta. Duminică, EVZ a publicat un
material în exclusivitate în care se vorbea despre co-
laborarea lui Marian Munteanu cu Securitatea. Până
aici, nimic nou, am putea spune. Și în precedentul
caz în care MM a încercat să facă pasul spre politica
mare, la alegerile locale din primăvară, ideea colaborării
sale cu Securitatea a fost rostogolită în spațiul public.
Însă, în cazul de față este anunțată și o probă nouă,
anume o analiză grafologică care demonstrează că
documentele aflate la dosarul său sunt scrise de el,
fără urmă de îndoială. Aceasta ar fi o lovitură dură
pentru simbolul Pieței Universității și a luptei cu neo-
comuniștii din anii '90.
Pe de cealaltă parte, ȘtiripeSurse a publicat astăzi în
exclusivitate un set de stenograme în care Bogdan
Diaconu, liderul PRU, vorbește deschis nu despre
scopul asumat public de partid, ci despre calculele și
analizele din spatele mișcărilor de trupe care au fost
subiect de breaking news-uri în această vară. În
aceste stenograme, Bogdan Diaconu susține că
venirile în partid ale mai multor parlamentari social-
democrați au rolul de a mai slăbi puțin PSD-ul, amer-
icanii și ambasadele  fiind cei supărați pe Dragnea:
„Sunt anumiți… americanii, ambasadele care sunt
supărați că Dragnea are mult prea multă putere și nu
oferă garanții că nu se întâmplă lucruri rele și atunci
toată lumea știe că trebuie să se mai taie puțin nasul
lui Dragnea să mai scadă puțin PSD-ul și să apară o
forță să mențină echilibrul,” declară Diaconu în
stenogramele publicate.
Astfel, în doar două zile, electoratul naționalist din
România se vede în fața unei situații deosebite, asta
după ce părea că și pe stânga și pe dreapta eșichierului
politic se formase câte o formațiune reprezentativă
pentru acest curent. Ambele au scheleți în dulap. În
cazul uneia, e vorba despre scheleți mai vechi, de
prin 1988. În cazul celeilalte, mai noi, cam de prin
septembrie 2016.

Vrem în Europa, 
dar nu în genunchi!

Cristian Bodea, Senator
Partidul Ecologist Român refuză ”oferta” lansată de
Dacian Cioloș, ca persoană fizică mesianică.
Nu sprijinim o ”platformă” demnă de carele alegorice
de la Carnavalul de la Rio. Nu suntem interesați de
populismele unui premier mercenar. Nu credem în
cuvintele mieroase ale argatului popularilor europeni.
Nu acceptam perpetuarea unei guvernări bâlbâite și
ineficiente. Nu dorim să ne salveze un om vândut
altor interese. 
De vorbele goale ale premierului impus de la Bruxelles
e plin podul României. Faptele lui, însă, sunt egale
cu 0. Un robot de bucătărie ar fi produs mai mult
decât premierul care și-a dat afară lunar câte un
ministru tâmp. Așa cum Iohannis e un geniu în
”tăcerea bine făcută”, Cioloș e un artist al ”feciorelnicei
bine jucate”. Niște actori ratați trimiși să joace o
piesă de prostit românii. O piesă regizată de la
Bruxelles, cu scopul de a ne transforma în pașalâc
european. 
România are destui oameni noi, capabili să o guverneze
în interesul românilor. Nu avem nevoie de fanarioții
cu epoleți trimiși de Înalta Poartă de la Bruxelles.
Vrem în Europa, dar nu în genunchi! 

PLATFORMA lui Dacian Cioloș
e desființată: Critici punctuale

aduse de un fost ministru liberal
"Echilibrul puterilor în stat este un principiu sacrosanct
al democrației. Se pare, însă, că domnul Dacian
Cioloș n-a auzit de el sau se preface că n-a auzit.
În preambulul și textul celor zece principii enunțate
de domnul Cioloș nu se pomenește nimic de statul
de drept. Această noțiune este, pentru domnia sa,
neglijabilă într-o Românie care sărbătorește centenarul
Marii Uniri.
În schimb, dânsul dorește, chiar din debutul programului
său, o Justiție puternică. Eu credeam că prima
însușire a Justiției este să fie corectă. Zeița Justiției
poartă în mână o balanță, nu o ghioagă. Dar se pare
că m-am înșelat. În România dorită de domnul Cioloș,
Justiția trebuie să fie, în primul rând, puternică.
Puternică era justiția și pe vremea Revoluției franceze,
când descăpățâna pe cine dorea. Puternică a fost în
orice regim dictatorial, căci fără o justiție puternică
opozanții nu puteau fi puși cu botul pe labe. Nu asta
dorim noi de la Justiție. Mi-aș fi dorit ca primul atribut
pe care domnul Cioloș îl dorește pentru Justiția
română să fie corectitudinea și asta să-i confere au-
toritate.
Mai credeam, în naivitatea mea de om care a stat la
pușcărie pentru ca asta să se întâmple, că o democrație
trebuie să aibă, în primul rând, un Parlament puternic.
Această năzuință a instituirii autorității parlamentare
este inexistentă pentru domnul Cioloș. Axul central al
democrației, așa cum și-o imaginează dânsul, este
justiția, nu Parlamentul. Parlamentul trebuie să
respecte Justiția, ne spune d-l Cioloș, în mod corect.
Dar nu spune nicăieri că și Justiția trebuie să respecte
Parlamentul. Ideile lui Montesquieu țopăie într-un
picior în jurul domniei sale.

Multe lucruri trebuie reformate, spune d-l Cioloș, în-
cepând chiar cu clasa politică. Numai Justiția nu.
Despre reforma în Justiție axa Klaus Iohannis –
Dacian Cioloș – PNL – USR nu suflă o vorbă. Dânșii
nu se sinchisesc de faptul că autoritatea în materie,
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, socotește
că, în ce privește numărul încălcărilor drepturilor
omului în actele de justiție, suntem întrecuți în Europa
numai de Rusia și Turcia. La o interpelare e care am
depus-o în Parlament pe această temă, Guvernul n-
a răspuns nimic. Justiția e perfectă, ea nu are nevoie
de nicio reformă, chiar dacă deunăzi, de pildă, doi
demnitari plimbați acum doi ani cu cătușe au fost
declarați, în cele din urmă, nevinovați cu motivația că
„fapta nu există”. Imperfecți sunt doar cei care se
încumetă să nu facă apologia perfecțiunii ei.
O astfel de viziune nu are nicio legătură cu principiul
separației și controlului reciproc al puterilor, pe care
se bazează statul de drept. Disprețul față de Parlament,
ploconirea lui în fața altor puteri ale statului constituie
anticamera autoritarismului. Eu cred că, înainte de a
scrie orice program de modernizare democratică a
unei țări, potențialul autor trebuie întâi să meargă la
bibliotecă și să citească textele fundamentale ale
democrației. Silviu Brucan spunea că ne trebuie
douăzeci de ani ca să învățăm ce e democrația. Noi,
în vanitatea noastră, ne-am supărat atunci pe el,
zicând că știm. Iată că au trecut douăzeci și mai bine
de ani și, în loc să învățăm democrație, uităm și ce
mai știam despre ea.", a scris Varujan Vosganian,
fost ministru PNL.

Klaus Iohannis se dezice de axa
stabilită de Alina Gorghiu: 

'Sunt reticent, nu există așa ceva' 
Preşedintele Klaus Iohannis a comentat, marţi,
afirmaţia preşedintelui liberal, Alina Gorghiu, despre
"axa reformatoare Iohannis-Cioloş-PNL" şi a spus că
nu crede în existenţa unei astfel de axe, dar subliniază
că în România sunt "oameni şi partide" care vor o
clasă politică curată.
"Asta cu axele... ştiţi că sunt un pic reticent la a defini
foarte uşor axe. Nu cred că există o axă, dar cu
siguranţă în România sunt oameni şi partide care
cred că în România este nevoie de o clasă politică
curată, de reformarea partidelor politice. Există cu
siguranţă mult mai mulţi oameni decât cred unii
politicieni care vor să eliminăm corupţia, să avem
proceduri transparente clare şi există ceilalţi care au
un discurs unii anti-justiţie, unii anti-instituţii, care se
luptă cu justiţia, care nu doresc să promoveze
transparenţa fiindcă le strică afacerile de familie şi
aşa mai departe", a spus Iohannis, întrebat despre
existenţa unei axe Iohannis-Cioloş-PNL.
Liderul liberalilor, Alina Gorghiu, a susţinut vineri că
ea crede în axa reformatoare Klaus Iohannis-Dacian
Cioloş-PNL.
"E corectă şi aşteptată decizia lui Dacian Cioloş de
a-şi continua proiectele începute. Pentru PNL, ele nu
sunt o noutate. Este ştiut că noi le-am susţinut în tot
acest an. Evident că trebuie să-i cunoaştem întreaga
platformă, dar în măsura în care putem regăsi
priorităţile PNL - o economie competitivă, o administraţie
modernă, sisteme de educaţie şi sănătate în pas cu
timpurile, o politică inteligentă de investiţii publice şi,
în general, un stat cinstit cu cetăţenii săi - atunci se
confirmă drumul comun. E nevoie de un parteneriat
solid pentru ca, după 11 decembrie, România să
meargă doar înainte, iar eu cred în axa reformatoare
Klaus Iohannis-Dacian Cioloş-PNL", a scris Gorghiu,
vineri, pe pagina sa de Facebook.
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CLANURILE MAFIOTE 
care CONDUC ROMÂNIA.

PROSTITUȚIE, CĂMĂTĂRIE și
CRIMĂ ORGANIZATĂ. 

Cine sunt INTERLOPII în fața
CĂRORA nici POLIȚIA nu RESPIRĂ

În urmă cu o lună, polițiștii au capturat unul dintre cei
mai periculoși interlopi din România. Acesta era dat
în urmărire de un an. Au ajuns să bage teroare în oa-
meni prin bătăile pe cere le administrează, amenințări
cu moartea, șantaj și taxă de protecție
Fane Caran, pe numele său real Ştefan Răducan a
fost condamnat definitiv la nouă ani de închioare
pentru vătămare corporală. Interlopul era dat în
urmărire de un an, iar luna trecută oamenii legii au
reușit să-l captureze.
Pentru a se impune în fața adversarilor, interlopii
apelează la violență pentru intimidare. Bătăi cu bâtele
de baseball, amenințări cu moartea, sechestrare sau
șantaj. Acestea sunt metodele folosite de clanurile
de interlopi pentru a băga spaima în cei care nu
execută la comandă 
Mulți dintre cei care conduc aceste bande sunt după
gratii, dar asta nu îi oprește să își continuie afacerile
din stradă. Locotenenții acestora sunt cei care fac
combinațiile mai departe până când șefii lor ies la
lumină. Prostituție, cămătărie, droguri, taxă de protecție
și trafic de carne vie. Cu asta se ocupă interlopii.
Iată care sunt grupurile care terorizează România:
Sectorul 1 - este dominat de Clanul Geamănu, celebru

pentru furtul limuzinei lui Gigi Becali. 

Tot aici e și Clanul Sadoveanu, cunoscut pentru
trafic de carne vie și proxenetism;

Sectorul 2 - Clanul Caran, trafic de droguri şi de per-
sonae și clanul Duduienilor, proxenetism, trafic de
droguri, jafuri, cămătărie, furturi din TIR-uri;

Sectorul 3 - clanul Chira, prostituție;
Sectorul 4 – clanul Sportiviloral, taxe de protecție și

fraude cu cărți decredit și clanul Gruia, evaziune
fiscală și tâlhării;

Sectorul 5 - Clanul Cămătarilor, proxenetism, lipsire
de libertate, cămătărie şi șantaj;

Sectorul 6  - Clanul Luptătorii, şantaj, taxe de protecţie
şi cămătărie.

Iată cine sunt interlopii care controlează în afara
Bucureștiului:
Sibiu - Clanul Lenis, crimă organizată;
Craiova - Organizația Frăția;
Alexandria - clanul Țăndărică, cămătărie;
Arad - clanul lui Uțu Rohozneanu, cel mai temut grup

infacțional de după Revoluție;
Focșani - clanul lui Costică Argint;
Slatina - Sandu Anghel, zis Bercea Mondial;
Călărași - Vlad Costel, poreclit ,,Țaganu” și ,,Il Padrino.

A reuşit să se impună şi în estul Spaniei, pentru
exploatare sexuală, umilire şi maltratarea a sute
de fete;

Vâlcea - Clanul Lăbuș;
Costanța - Săceanu, Frații, Spaniolul, Pitbull, Vasea.

Nuredin Beirun, un temut interlop;
Dâmbovița - Ghenosu, prostituție și clonare de car-

duri;
Brăila - clanul Taxi, proxenetism;
Botoșani - Ion Clămparu, zis Cap de Porc, prostituție.

A fost condamnat la 30 de ani de închisoare;
Iași - Clanul Corduneanu, scandaluri de violență,

trafic de persoane sau corupție;
Neamț - clanul Țâța, spargeri magazine de lux;
Vaslui - clanul Gentimir, proxenetism;
Timiș - clanul Udrea, crimă organizată;
Maramureș - Clanurile Botezanu, Ogaru, Butanu,

Cofa și Bandriș;
Cluj - Clanul Gore.

Jurnalistul Cătălin Striblea a distribuit pe facebook o fotografie care a stârnit amuzamentul tuturor. 
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PE SCURT,PE SCURT,
ULTIMELE ȘTIRIULTIMELE ȘTIRI

adunate şi prelucrate

de Vasile Bădăluţă

* Scoția avertizează Marea Britanie că vrea să
rămână în Uniunea Europeană, deși asta ar putea
crea mari probleme internaționale. Nu e de mirare
că apar disensiuni.

* În Parcul Dendrologic din Alba Iulia există o alee
lungă de 140 metri și formată din conuri, nisip,
cetină, rondele de lemn și fân. Pe această alee oa-
menii merg desculți și beneficiază astfel de masaj
terapeutic. Idee nu e rea: ești în aer liber și ai și
masaj.

* La ediția XXI a Olimpiadei Internaționale de As-
tronomie, lotul României a cucerit 7 medalii, dintre
care 3 sunt de aur. Olimpiada a avut loc în Bulgaria
și au participat reprezentanți din 20 de țări. Știma
eu că avem elevi deștepți.

* Biroul premierului britanic respinge ideea de a evita
ieșirea din UE și a dat publicității o declarație în care
se spune: ”Poporul a decis și vom acționa în sensul
acestei decizii”.

* Peste 100 de persoane au protestat, în Capitală, în
Cluj și în Timișoara, față de decizia autorităților din
Sibiu de a ucide ursul care umbla pe străzi. Oamenii
cer măsuri mai clare pentru protecția animalelor
sălbatice. Oamenii au dreptate să protesteze.

* Într-o conferință cu Angela Merkel, președintele
Nigeriei a spus: ”Locul nevestei mele e la cratiță.
Evident că sunt mai deștept decât ea”. 

* Un parașutist de 27 de ani din Cluj-Napoca a murit
căzând de la 3.000 metri, pentru că nu i se deschis-
ese parașuta. Tânărul avea peste 400 de salturi la
activ.

* Hillary Clinton este acuzată că a amenințat China
cu instalarea unor sisteme antirachetă și că în cam-
pania sa electorală spune idei opuse celor expri-
mate cu alte ocazii.

* Două vagoane de tren au luat foc în gara Craiova.
Au fost necesare 3 autospeciale să stingă focul. În
vagoane nu se afla niciun om.

* Vitali Churkin, ambasadorul rus la ONU, a declarat
că tensiunile dintre Rusia și SUA sunt, probabil, la
cel mai înalt nivel de după 1973.

* Cel puțin 31 de persoane au decedat și alte 65 au
fost rănite în urma unui atac sinucigaș care a vizat
o ceremonie funerară din capitala Irakului, Bagdad.

* Franța cere anchetarea Rusiei pentru posibile crime
de război în Siria. Rusia este acuzată și de alte țări,
inclusiv de SUA.

* Logo-ul orașului București pentru EURO 2020
(Campionatul European de Fotbal) este podul
Basarab. Logo-ul a fost lansat, sâmbătă, la Arena
Națională, în prezența oficialilor UEFA, Guvernului,
Primăriei și Federației Române de Fotbal.

* În urma busculadei  survenite în timpul unei cere-
monii religioase, cel puțin 24 de oameni au murit în
India.

* Valerie Cioloș-Villemin, soția premierului Cioloș, a
cântat în Muzeul Principia din Alba Iulia, în cadrul
”Galei Academiei Doamnelor”.

* Nicușor Constantinescu, fostul primar al Constanței,
a fost condamnat la 15 ani închisoare în dosarul
perdelelor forestiere și al altor dosare. Con-
damnarea nu este definitivă.

* În baza acordurilor semnate la 15 octombrie, India
va cumpăra sisteme de rachete balistice rusești S-
400 Triumf, va asambla pe teritoriul său elicoptere
rusești Kamov 226T și va achiziționa 4 fregate mil-
itare.

* Donald Trump a promis că, dacă va fi ales
președinte al SUA, va redeschide investigațiile
referitoare la tragicele evenimente din 11 septem-
brie 2001 din New York.

* La los Angeles, Yoko Ono, văduva celebrului John
Lennon, a șocat întreaga lume afirmând, în fața re-
porterilor, că se întâlnise de câteva ori cu Hillary
Clinton și că avusese o relație ”foarte intimă” cu
aceasta în anii `70.

* Un cetățean american, lucrător umanitar, a fost răpit
din orașul Abalak (Nigeria), fiind apoi transportat de
răpitori în statul vecin Mali.

* În recentele confruntări din Egipt, în regiunea Sinai, 
12 militari și 15 membri ai rețelei Stat Islamic au fost

uciși.

* SUA desfășoară o anchetă despre presupusele
activități de corupție în legătură cu furtul miliardului
de dolari din băncile  din R. Moldova.

* Peste 200 de persoane au participat, sâmbătă, la o
acțiune de protest împotriva violenței asupra fe-
meilor, manifestația fiind organizată de Rețeaua
pentru prevenirea și combaterea violenței.

* Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a de-
clarat că va moderniza orașul, va amenaja Centrul
Vechi și va face din  București un oraș modern și
atractiv.

*Dintr-o statistică recentă publicată în mai multe ziare,
reiese că românii sunt pe ultimul loc în Uniunea
Europeană la consumul zilnic de fructe și legume.

* Ministrul Agriculturii își exprimă nemulțumirea în
legătură cu faptul că există magazine cu multe pro-
duse alimentare poloneze, dar aproape nimic din
țara noastră.

* Proprietarii de păduri acuză Guvernul de sabotaj. Ei
spun că ”dacă lași un arbore neexploatat, primești
o amendă mai mare decât dacă îl tai și-l furi cu
totul”.

* Inflația de ”inteligență” în România s-a manifestat
prin ”fabrica de doctorate” care a produs, anual, o
medie de 4.268 de ”doctori” în științe...

* De hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, în Iași au
venit peste 160.000 de pelerini, credincioși care s-
au închinat la moaște. Au participat reprezentanți
ai Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

* S-au împlinit 4 ani de la ”jaful secolului”, când 7
tablouri celebre au fost furate de către câțiva români
din Muzeul Kunsthal din Rotterdam, în dimineața
zilei de 16 octombrie 2012. Picturile nu au fost re-
cuperate niciodată iar hoții sunt la închisaoare.

* Companiile  Facebook și Google construiesc cel mai
rapid cablu subacvatic de internet din lume și care
va lega Los Angeles de Hong Kong. Cablul se va
numi Pacific Light Cable Network.

* Ministrul Culturii, Corina Șuteu, a anunțat că sculp-
tura ”Cumințenia Pământului” a lui Constantin
Brâncuși  va fi expusă la muzeul ”Dimitrie Gusti”,
într-o primă fază, urmând să fie apoi itinerantă în
mai multe orașe din țară unde va fi expusă în
muzee și galerii de artă.

* Gigi Becali a declarat din nou că va construi cel mai
mare și cel mai modern spital din România.

* Cea mai bătrână refugiată din lume, All Eida Karmi,
are 115 ani și a plecat din Siria spre Germania din
dorința de a-și revedea familia care este stabilită
acolo de 5 ani.

* În plină stradă, în Timișoara, un bătrân a fost bătut
de câțiva agresori care au vrut bani pentru băutură.

* Magazinele din Thailanda au rămas fără haine
negre după moartea regelui. Guvernul îi amenință
cu amenzi mari și cu închisoarea pe cei care ridică
prețul hainelor.

* Elena Udrea a acuzat-o pe șefa DNA că are ”o
preferință” mai veche pentru ea și că ”femeile se
urăsc chiar și pentru o pereche de pantofi”.

LA ORA DE UMOR
Tatăl este chemat de urgență la școală pentru că fiul

lui spărsese un geam.  Se uită părintele la rama
goală, se tot uită, se scarpină în cap și zice:

- Da, e mai grav decât îmi închipuisem... A spart gea-
mul pe amândouă părțile!

***
- Bunicule, când ai avut febră, ți-au clănțănit dinții?
- Nu știu, nepoate, că dinții mei erau pe noptieră...

VORBE ÎNȚELEPTE
• Soarta mulor oameni depinde de faptul dacă în

casa părintească a fost sau nu o bibliotecă. (Fr. Ni-
etzche)

• Nu sunt trist pentru că m-ai mințit, sunt trist pentru
că de acum înainte nu mai pot să te cred. (Ed. De
Amicisis)

• Cărțile sunt ultimii noștri prieteni care nu ne înșeală
și nu ne reproșează că îmbătrânim. (E. Faquet)
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Traian Băsescu, despre 
platforma Cioloş: Nu am văzut

ceva mai ridicol pentru cineva
care vrea să fie premier

Preşedintele PMP, Traian Băsescu, a atacat dur cea mai
recentă mişcare a premierului Cioloş. "M-am uitat pe
această platformă. Nu am văzut ceva mai ridicol pentru
cineva care vrea să fie prim-ministru", a declarat fostul
preşedinte.

"Este un decalog acolo cu 10 principii. Le găsim, intrați pe
platforma o politică a PPE, și intrați pe platforma politică a
Socialiștilor Europeni, și veți găsi toate cele 10 principii
exprimate mai mult sau mai puțin la fel.
Dar aici discutăm despre o platformă de guvernare, el are
platformă de partid politic. Ori într-o platformă de guvernare
vreau să știu ce face cu prioritățile: educația, sănătatea,
natalitatea. Sunt 3 probleme fundamentale fără de care
România se scufundă în următorii 20 de ani.
Abandonul școlar a ajuns la 18-20%. Vreți să vă imaginați
România peste 20 de ani cu 20% din cetățenii ei care nu
și-au terminat școala? Eu asta așteptam să îmi spună.
Avem problemă fundamentală cu natalitatea și cu abandonul
școlar. Construiesc creșe? Construiesc grădinițe? Rezolv
problema abandonul școlar? Cum? Care sunt măsurile
pentru această dramă a României care se prefigurează?
Îmi spune în platformă că sănătatea este o prioritare. Păi,
domnul Cioloș, ai avut legea sănătății făcută de comisia
prezidențială condusă de profesorul Vlădescu în Parlament.
I s-a dat aviz negativ. Deci, când ești la guvernare nu te
interesează sănătatea și îmi spui în platformă generică
așa că este o prioritate sănătatea.
Eu îți spun educație, sănătate, natalitate sunt probleme
fundamentale ale României fără de care ne prăbușim în
următorii 15-20 de ani pentru că toate sunt sub standard",
a declarat Traian Băsescu, conform b1.ro.
Ce ar face Băsescu în locul lui Cioloş
"Dacă aș fi fost în locul lui Cioloș, știți că este un pachet
care se numește guvernanță economică la nivelul Uniunii
Europene. Acel pachet guvernanță economică, în afară
de celebrul MTO, aș fi vrut să știu din platforma premierului
când vrea să ajungem la 1% deficit structural. E fundamental
ca să știu dacă are acel obiectiv sau nu. Aș fi vrut să știu
când preconizează dânsul integrarea în zona euro sau
dacă renunțăm la ea. Aș fi vrut să știu cum stăm cu
Agenda 2020. Deci până în 2020 avem de atins obiective
pe energie, pe abandon școlar, pe cuprinderea în câmpul
muncii a 70% din populația între 15-64 de ani, avem
creșterea eficienței energetice, avem scăderea sărăciei.
Mi-a servit o platformă politică demagogică, fără resurse.
Această platformă este oglinda premierului, premierul
care are toată informația. Nu există om în România, nici
președintele care să fi putut face o platformă de guvernare,
și nu politică, că el nu e partid politic Cioloș. O platformă
de guvernare în care să scrie "fac Pitești- Sibiu, costă 2,2
miliarde, bani de la UE, BEI, buget de stat", a comentat
fostul președinte.
Cioloș vrea să fie în tabăra câștigătoare fără să riște
"L-am citit pe Cioloș. Cioloș vrea să fie în tabăra câștigătoare
(...) fără să riște", a spus Băsescu. El a susținut că
premierul guvernează cu liberalii și are ca șef de cabinet
o persoană din PSD.

"Eu l-am susținut, eram președinte când s-a făcut actuala
Comisie Europeană cu Jean Claude Juncker, pentru un
mandat la agricultură. Aproape mă înțelesesem cu Juncker,
ori pentru agricultură, ori pentru dezvoltare regională. (...)
Îl sun pe Jean Claude, că se apropia încheierea Comisiei.
Jean Claude Juncker fiind un PPE-ist înrăit îmi zice: Păi,
Cioloș a venit la mine să-mi spună că dacă se dă portofoliul
agriculturii la socialiști, el trece la socialiști. Ăsta-i Cioloș
acum, ăsta e caracterul omului onest. (...) Dovadă, acum
guvernează cu liberalii, dar șeful său de cabinet, mâna lui
dreaptă ca și consilier este din PSD. Deci, Cioloș a pus
întotdeauna ouăle peste tot cu o șmecherie și o viclenie
incredibilă. Omul onest, același om onest l-a ținut pe Tobă
(...), îl ține pe șmecherul ăla de la energie", a mai spus
Băsescu.
Potrivit liderul PMP, "Dacian Cioloș nu joacă piesa în care
l-a pus președintele Iohannis și doamna Gorghiu și liberalii,
ci joacă piesa lui". "E scrisă de el și după mine joacă la
câștigător: să vedem cine e câștigător", a adăugat Băsescu.

Klaus Iohannis, despre 
Platforma România 100: E un
pas bun al premierului, dar e

nevoie de alţi paşi
Preşedintele Klaus Iohannis a declarat marţi că Platforma
România 100 este un pas bun al premierului Dacian
Cioloş, dar că este nevoie şi de alţi paşi, având în vedere
că alegerile sunt pentru Parlament, nu pentru Guvern.
"Este o platformă de principii şi valori pe care o găsesc
bună. Este un pas bun! Partidele se vor putea decide să
susţină sau nu această platformă. Dar cred că este nevoie
şi de alţi paşi", a comentat preşedintele Klaus Iohannis
platforma lansată de Dacian Cioloş, potrivit ZF.
Klaus Iohannis a afirmat că nu crede că premierul Dacian
Cioloş "a venit cu această platformă doar să arate lumii
că are o gândire sănătoasă".
"Doreşte să arate că este dispus, cel puţin aşa am înţeles
eu, să meargă mai departe. Pe ce poziţie depinde în
primul rând de alegător. Fiindcă avem, şi vreau să ream-
intesc, alegeri parlamentare, nu avem alegeri guverna-
mentale. Acum, pe 11 decembrie, se alege Parlamentul,
nu Guvernul. Guvernul se stabileşte ulterior, prin proceduri
care mă implică şi pe mine, şi sigur şi partidele politice din
Parlamentul care va fi constituit", a adăugat Iohannis.
El a precizat că premierul l-a informat în cadrul întâlnirii
săptămânale de luni despre această iniţiativă.
"Am avut o discuţie chiar ieri. Am avut întâlnirea noastră
săptămânală şi domnul Cioloş mi-a spus că intenţionează
să lanseze această platformă. Sigur, nu am avut o
dezbatere pe această platformă Este un document al
domniei sale pe care l-a prezentat şi rămâne şi sper să fie
o bază serioasă de discuţii pentru campania electorală", a
afirmat Iohannis.
Iohannis a insistat însă că ''este nevoie şi e alţi paşi'',
având în vedere că alegerile sunt parlamentare, nu gu-
vernamentale.
Întrebat dacă există "o axă Iohannis - Cioloş - PNL",
preşedintele a răspuns: "Asta cu axele ştiţi că sunt un pic
reticent în a defini foarte uşor axe. Nu cred că există o
axă, dar, cu siguranţă, în România sunt oameni şi partide
care cred că e nevoie de o clasă politică curată, de refor-
marea partidelor politice. Există cu siguranţă mult mai
mulţi oameni decât cred unii politicieni care vor să eliminăm
corupţia, să avem proceduri transparente şi clare. Şi
există ceilalţi, care au un discurs, unii anti-justiţie, unii
anti-instituţii, care se luptă cu justiţia, care nu doresc să
promoveze transparenţa fiindcă le strică afacerile de
familie ş.a.m.d.".
Premierul Dacian Cioloş a prezentat, luni, o platformă
program de guvernare despre care crede că ar putea fi
funcţională şi după alegerile parlamentare din 11 decembrie
2016, prin continuarea schimbării începute odată cu
numirea la Palatul Victoria a guvernului pe care l-a condus
în ultimul an.

Ministrul Economiei, atacat dur.
Se cere urmărirea penală

Producatorii români acuză Ministerul Economiei, care ar fi
trebuit să se ocupe de participarea lor la Târgul alimentar
de la Paris, ca i-a lăsat fără stand.

”Cazul târgului de la SIAL Paris,
unde România a fost umilită de
funcționarii Ministerului Economiei,
este o picătură din oceanul de
incompetență și superficialitate
al tehnocraților din conducerea
respectivului minister, care au
destabilizat Programul de pro-
movare a exporturilor (PPE) pe
acest an, motiv pentru care în
numele patronatelor și asociațiilor
profesionale solicităm Primului-
Ministru să demită conducerea

Ministerului Economiei. Totodată, solicităm intervenția or-
ganelor de cercetare penală pentru anchetarea celor care
au sabotat derularea PPE”, se arată într-un comunicat de
presă al Consiliul de Export al României.
Consiliul Mihai Ionescu, președinte executiv al Asociației
Naționale a Exportatorilor și Importatorilor din România,
spune că Ministerul de economie nu a făcut suficiente
eforturi pentru ”derularea corespunzătoare a PPE”.
”Deși există un interes major din partea firmelor exportatoare
să participe la târgurile și misiunile economice externe
pentru promovarea ofertelor de export, deși în bugetul de
stat s-au alocat sumele necesare pentru finanțarea lor,
reprezentanții Miniterului Economiei și ai Autorității Naționale
pentru Achiziții Publice nu au reușit din luna mai (când a
apărut noua lege a achizițiilor) până în prezent să identifice
soluțiile necesare pentru derularea corespunzătoare a
PPE, fiind ratate aproape 50% din acțiunile externe de
promovare”, spune acesta.
Firmele riscă falimentul
Sursa citată mai spune că firmele riscp falimentul, iar
oamenii pot rămâne fără loc de muncă.
”Din cauza indolenței/lipsei de profesionalism/superficialității
demnitarilor ministeriali, imaginea României este grav
afectată pe plan extern, iar firmele care nu mai pot participa
la târguri rămân fără comenzi, fiind obligate să trimită
angajații în șomaj, riscând falimentul.
Aceiași demnitari tehnocrați din conducerea Ministerului
Economiei au reușit și alte două contra-performanțe: să
destabilizeze funcționarea Departamentului de Comerț
Exterior (prin desființarea sa în urmă cu o lună) și blocarea
rețelei de consilieri economici externi ai României (plecările
la posturile respective fiind sistate de la instalarea noii
echipe ministeriale)”, se mai arată în comunicatul de presă.
Chef Adrian Hădean sare la gâtul ministerului
Cunoscutul chef Adrian Hădean acuză că ministerul, care
a organizat prezenţa producătorilor la Târgul alimentar de
la Paris, i-a lăsat de izbelişte. Concret, deşi producătorii au
dat bani ministerului pentru prezenţa la salon , când au
ajuns în capitala Franţei, nu aveau niciun stand amenajat,
informează B1 TV.
Peste 40 de producători români au văzut o şansă de a-şi
promova produsele în cadrul târgului de mâncare de la
Paris. Iar pentru asta au cotizat câte 1.500 de euro la
ministerul Economiei care ar fi trebuit să le asigure toate
condiţiile. Din păcate, socoteala de acasă nu s-a potrivit
cu cea din târg. În loc de standuri au găsit nişte pereţi de
beton.
"Organizarea acestui târg sau pavilion românesc ar fi
trebuit să fie în sarcina unei firme. O firmă care a participat
la o licitație drept unică firmă și care a câștiagat. Atâta
doar că de la ministerul Economiei nu a fost nimeni la
celălalt capăt să și plătească pentru ce s-a angajat firma
asta că face. O firmă care a ajuns aici, la Paris, cu marfa în
camion, a stat cu ea două zile în parcare și dacă a văzut
că nu plătește nimeni s-a cărat. Și atunci, producătorii
români (...) au încercat să se descurce singuri pentru că s-
au trezit pe betonul gol (...) Așa că nu avem stand al
României la Paris, avem câteva standuri mici și mizere,
împrăștiate prin tot târgul", a povestit Adrian Hădean.
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Gabriela Firea anunță VIZITA 
Papei Francisc la București

Papa Francisc va vizita România! Primarul general
al Capitalei se pregătește pentru un eveniment istoric
pentru țara noastră. Gabriela Firea vrea ca Papa
Francisc să ajungă la București, lucru extrem de im-
portant pentru România.
Edilul a făcut anunțul pe pagina sa de Facebook,
unde a postat o imagine de la întâlnirea cu Nuntiul
Apostolic - reprezentantul Suveranului Pontif în
România - Excelenţa Sa Monseniorul Miguel Maury
Buendia.

“Am primit cu onoare vizita Nuntiului Apostolic -
reprezentantul Suveranului Pontif in Romania - Ex-
celenta Sa Monseniorul Miguel Maury Buendia. Se
fac pasi, in aceasta perioada, pentru vizita Suveranului
Pontif la Bucuresti - un eveniment istoric”, a scris
Gabriela Firea.

Un lider MASON român face
dezvăluiri ULUITOARE

Dr. Anca Nicolescu, unul dintre liderii masoneriei
feminine din România și nu numai, crede că ţara
noastră trebuie să îşi câştige poziţia de lider în
Balcani sau chiar în Europa, iar pentru asta trebuie
în mod continuu și constant să pună condiţii în relaţiile
diplomatice sau militare.

„Cred cu tărie că am fi
ajuns mult mai departe
decât suntem astăzi,
dacă am fi avut spe cia -
liști care să reprezinte
cu adevărat interesele
României la summit-urile
inter  na ţio na le, care s-ar
fi luptat pentru drepturile
şi as pi raţiile noastre şi
s-ar fi erijat în lideri ai
ţărilor din Balcani. Din
nefericire, aici a fost şi
marea dramă a ţărilor
balcanice. În timp ce în
Europa Occidentală,

ţările s-au coalizat imediat după Al Doilea Război
Mondial şi chiar au constituit C.E.C.O – ceea ce
avea să devină Uniunea Europeană de astăzi, lucru
care le-au adus prosperitate, în ţările Balcanice nu a
existat vreo ţară care să identifice interesele comune
în regiune şi să grăbească drumul acestor ţări spre
Europa. Ba din contră, au existat mereu tensiuni,
nimeni nu şi-a dorit să facă eventuale compromisuri
şi să găsească puncte comune de colaborare. România
a avut o mare şansă să devină lider zonal, dar a
ratat-o din cauză că nu a acţionat ca mediator, aşa
cum bine fac Marile Puteri. Totuşi, timpul nu e pierdut,
ţările din Balcani încă nu şi-au găsit un lider, iar
România ar putea deveni unul dintre candidaţii acestui
statut foarte important pentru politica regională sau
chiar europeană, Peninsula Balcanică plasându-se
între Europa Occidentală şi Orientul Mijlociu. Acest
lucru s-ar întâmpla numai dacă am avea oameni put-
ernici de Stat, care să-şi asume această respons-
abilitate”, a spus dr. Anca Nicolescu.

Raport DEVASTATOR pentru
tehnocrați: NU au făcut nimic la

un an de la Colectiv
Cătălin Tolontan a expus pe site-ul său, tolo.ro, con-
cluziile celei mai noi investigații în dosarul "Colectiv",
la aproape un an de la producerea cumplitului eveni-
ment. Expertul judiciar angajat de Parchet acuză
statul pentru tragedia petrecută în club „Colectiv”! In-
ginerul Sorin Pavăl susține că dezastrul de la „Colectiv”
nu e un dat, un accident de destin și că putea fi pre-
venit
"Patru dosare în cercetare. Mii de volume. Sute de
mii de pagini.
Și, printre acestea, o filă.
Fila este pusă intenționat în deschiderea ”Raportului
expertizei tehnice judiciare”.
”De regulă, noi experții știm că nu se citește tot
raportul. Instanța poate că nu are cum să parcurgă
atîtea tomuri, alții n-au răbdare, în fine, înțelegeți. De
aceea, dacă avem ceva important de spus îl punem
la concluziile de la final sau, și mai bine, undeva la
început”, explică un pentru Gazetă un expert judiciar
cu mare experiență.
În cazul Colectiv, cineva a simțit nevoia unei pagini-
exclamație.
Raportul pe construcții din dosarul nr. 545/P/2015
are 148 de pagini, plus anexe. A fost întocmit de
Sorin Pavăl, specialist în construcții angajat de Parchet
ca să asigure o parte a dovezilor inculpării celor 6
acuzați din dosarul-mamă al cazului ”Colectiv”. În
dosar, procurorul Mihai Ilie întreabă și expertul Sorin
Pavăl răspunde. Răspunsurile specialistului tehnic
judiciar, atestat de Ministerul Justiției în construcții
civile, industriale și agricole sînt crunte la adresa
celor inculpați. Un expert nu stabilește desigur vinovății,
dar opiniile sale legale sînt folosite de părți. În acest
caz, de către acuzare. Fie că e vorba de proprietarii
clubului Colectiv, de firma de artificii, de proprietarul
clădirii ”Pionierul” sau de firma de amenajare, toate
momentele în care aceștia n-au respectat legislația
construcțiilor sînt marcate negru pe alb.
Raportul îi face efectiv praf pe inculpați. ”Uși de
evacuare neconforme”, ”lipsa sistemelor de semnalizare
și alarmare la incendiu”, ”denivelare de 7 cm din
zona golului dintre sală și container”, ”prevederile
nerespectate au dus la creșterea riscurilor și la
consecințe nefaste”. El ia în calcul și faptul că s-au
folosit în interior artificii de exterior.
Dar sînt numiți și cei care nu au fost inculpați ulterior
de către procurori. De pildă, proprietarul spațiului,
adică fabrica ”Pionierul” este indicat de expert drept
una dintre părțile care ”nu și-a respectat obligațiile
stabilite prin legea 307 și nu am putut identifica
comunicări făcute de proprietar către ISUB”. De
asemenea, ”Nici un chiriaș care au utilizat succesiv
spațiul nu au solicitat și obținut Certificate de Urbanism”.
Consecința? Din anii 90, de cînd ”Pionierul” a trans-
format halele de producție în spații unde s-au amenajat
cluburi, ”toate lucrările executate începînd de la
schimbarea destinației nu apar ca îndeplinind cerințele
legale”. Este menționat și cel care a amenajat spațiul:
”Utilizarea unor materiale care apar ca neconforme
în raport cu prevederile legale este dificil de explicat
dacă executantul dădea dovadă de profesionalism”.
”Disfuncțiile majore care au dus la eveniment puteau
fi prevenite în cazul în care fiecare instituție avea un
rol activ în întocmirea unor proceduri clare și aplicabile
la care să aibă acces orice persoană care dorește să
desfășoare o activitate comercială”, a mai spus Sorin
Pavăl, expert angajat de Parchet în cazul Colectiv.
El afirmă că Primăriile, ISU, Inspectoratul de stat în
Construcții nu și-au făcut treaba. Deși erau legal ob-
ligate!", a spus jurnalistul.

DNA a încasat o LOVITURĂ de
proporții, ajutată de SRI

Pe 5 iunie 2014, fostul vicepreședinte al Autorității Naționale
de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Claudiu
Dumbrăveanu a fost reținut după ce a fost scos în cătușe
din sediul DNA,  alături de fostul director al ENEL, Florin
Gugu, și omul de afaceri Gheorghe Ciubotaru, pentru
luare de mită, dare de mită, respectiv complicitate la luare
de mită.

Cei trei au fost însă puși în libertatea destul de rapid prin
deciziile luate de Tribunalul București și Curtea de Apel
București. În cauza respectivă, procurorii DNA au beneficiat
de sprijin de specialitate din partea Serviciului Roman de
Informații, iar dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul
București, care i-a achitat pe toți cei trei inclupați.
Curtea de Apel Bucuresti a mentinut soluția dispusă de
Tribunalul Bucuresti, anunță luju.ro. Așadar Claudiu Sorin
Dumbraveanu, Florin Gugu și Gheorghe Ciubotaru au
fost achitați definitiv pe 14 octombrie 2016 in baza art. 16
lit. a) Cod de procedura penala – „FAPTA NU EXISTĂ”.
DNA a încasat astfel o înfrângere jenantă, iar faptul că în
dosar este stipulat faptul că a beneficiat și de sprijin SRI
în acest dosar face ca lucrurile să arate și mai rău.
De reținut că toți cei trei inculpați au deschisa calea
acțiunii în repararea prejudiciului ca urmare a reținerii
nelegale (art. 539 Cpp – Dreptul la repararea pagubei în
cazul privării nelegale de libertate). În plus, cei trei s-au
ales și cu imaginile șifonate și carierele distruse.
Însă cum nu există nicio lege de răspundere a magistraților
pentru erorile comise, în cazul unei astfel de acțiuni Statul
va fi cel care plătește.

Cum ești SPIONAT 
prin computerul tău?

Deși nu este deloc legal sau moral sunt mulți curioși printre noi
care apelează la tot felul de programe pentru a supraveghea
computerul celuilalt și a afla diverse informații. Nu puțini angajatori
vor să afle, de exemplu, ce fac angajații lor în timpul programului
și atunci își satisfac curiozitatea folosind unul din cele trei
programe de mai jos. Iată cum se comportă acestea:
1. Refog Keylogger.
Acesta consemnează toate apăsările şi combinaţiile de taste
de pe calculatorul cuiva, salvând orice text lipit din clipboard.
De asemenea, datorită capturilor periodice de ecran,  se dă
acces la istoricul utilizării PC-ului, complet ilustrat. Refog
Keylogger poate decoda conversaţiile pe chat pe multe servicii
de mesagerie instantanee renumite, poate urmări site-urile şi
resursele vizitate de membrii familiei şi poate consemna în
jurnal aplicaţiile ce au fost lansate de calculator. Spre deosebire
de alte programe, acesta nu poate fi detectat, fiind complet
invizibil. Acesta este protejat cu o parolă, fără de care nimeni
nu îl poate dezinstala, bloca sau detecta.
2. Hooker.
Hooker este un program de spionat calculatorul care înregistrează
toate activitățile desfășurate pe un calculator și apoi le salvează
într-un jurnașl în format .TXT. Din fericire, acesta poate fi
detectat de majoritatea soluțiilor de securitate ca o amenințare
pentru PC, iar acestea vor recomanda ștergerea lui.
3. TeamViewer.
TeamViewer-ul este unul dintre cele mai cunoscute programe
de supraveghere. Acesta este folosit de majoritatea companiilor
din România. În general, toți angajații știu de existența sa și
încearcă să facă abstracție de el. TeamViewer-ul este ideal
pentru un angajator care are o rețea de calculatoare. Folosin-
du-se de acest program, el poate verifica activitatea angajaților
și poate rămâne agățat fără să vă dați seama.
În plus, TeamViewer-ul vă permite să efectuați sesiuni de
asistenţă la distanţă sau şedinţe online
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Moţiunea anti-Prună, adoptată
cu aplauze în Parlament

Motiunea simpla depusa de PSD impotriva ministrului
Justitiei, Raluca Pruna, a fost adoptata, marti, cu
aplauze, in Parlament.
Pentru demiterea ministrului dupa declaratiile sale
facute la CSM conform carora ar fi mintit cu ocazia
unei audieri la CEDO au votat 155 de deputati. PNL
a anuntat ca nu voteaza, astfel ca 60 de deputati
liberali si de la grupurile minoritatilor nu si-au exprimat
in niciun fel votul. Nu au existat abtineri sau voturi
impotriva.
Chiar daca a fost votata, insa, motiunea simpla nu
duce automat la demiterea ministrului Justitiei.
Imediat dupa votul din plen, Raluca Pruna le-a spus
jurnalistilor ca va pleca doar daca asta va decide
premierul Dacian Ciolos.
Amintim ca ministrul Justitiei a declarat in urma cu
aproximativ doua saptamani, intr-o sedinta a CSM,
ca a mintit cu ocazia unei audieri la CEDO.
"Eu am mintit acolo spunand ca noi am asigurat
buget pentru sapte penitenciare a cate 150 de
milioane pentru fiecare penitenciar, aproape un
miliard de euro, dar astea erau niste bune intentii,
pentru ca, in realitate, in buget noi nu avem acesti
bani", a spus atunci Raluca Pruna.
Apoi, PSD a depus o motiune simpla intitulata "Si
minciuna poata sa ucida". Motiunea a fost dezbatuta
saptamana trecuta in plen, insa atunci ministrul
Justitiei nu s-a prezentat din cauza ca se afla in
strainatate si avionul cu care trebuia sa vina a avut
intarzieri.
Acum, in Parlament, Pruna a dezvaluit ca se afla
chiar la CEDO unde a avut o discutie cu presedintele
Curtii pe memorandumul propus de Guvern.
Cat despre declaratia controversata, Pruna si-a
asumat "plasticitatea exprimarii", insa a cerut ca
aceasta sa nu fie interpretata altfel decat ca ingrijorarea
sa ca nu exista o programare bugetara multianuala.
"Vreau sa subliniez ca, in lipsa unui cadru predictibil,
chestiuni care au fost indelung amanate ne-au obligat
sa actionam in conditii de criza. Nu mai putem
continua sa ne prefacem ca nu intelegem despre ce
e vorba. Sunt in fata dvs. pentru ca am avut curajul
sa spun ca imparatul este gol. Clasa politica sa-si
asume raspunderea pentru aceste restante. Poate
a sosit timpul sa ne uitam cu atentie in jurul nostru si
sa admitem ca sunt tot mai multi cetateni care stiu
foarte bine ce tara vor", a spus Pruna in Parlament.

Premierul a luat act de
moţiunea pe Justiţie; 

Prună a fost chemată nu pentru
ce a făcut, ci pentru ce a spus

Premierul Dacian Cioloş a luat notă de moţiunea
simplă votată în Parlament împotriva ministrului
Justiţiei Raluca Prună, precum şi de poziţiile exprimate
de partidele politice, în contextul acestei perioade
de pre-campanie electorală, se arată într-o declaraţie
de presă a purtătorului de cuvânt al Guvernului,
Liviu Iolu. 

Potrivit acestuia, prim-
ministrul este de părere
că Raluca Prună a fost
chemată în Parlament
pentru a clarifica anu-
mite declaraţii, parla-
mentarii neavând "pe
fond" obiecţii asupra
mandatului ministrului. 
"Premierul consideră că
doamna ministru a fost
chemată în Parlament

nu pentru ceea ce a făcut sau pentru ceea ce nu a
făcut în domeniul pe care îl gestionează, ci pentru
ceea ce a spus. Totodată, prim-ministrul consideră
că parlamentarii au dorit prin această moţiune să îşi
clarifice anumite declaraţii ale doamnei Prună -
făcute într-un context mai larg, legat de investiţiile fi-
nanciare în Justiţie - şi nu au avut obiecţii de fond
asupra mandatului sau obiectivelor asumate de min-
istrul Justiţiei", se mai precizează în declaraţia
purtătorului de cuvânt al Guvernului. 
Moţiunea simplă pe Justiţie depusă de PSD la
Camera Deputaţilor a fost adoptată, marţi, de plen
cu 155 voturi "pentru". Un număr de 60 de deputaţi
nu şi-au exprimat votul. Moţiunea a fost dezbătută
săptămâna trecută.

Emil Boc, audiat în secret în
dosarul Rompetrol II

Emil Boc a fost audiat, în
secret, la DIICOT. Conform
anumitor surse, Boc a fost
interogat cu privire la
faptele pentru care sunt
cercetați inculpații din
dosarul Rompetrol II.
Primarul PNL al municipi-
ului Cluj-Napoca a petrecut
mai bine de două ore în
biroul procurorilor. Aceleași

surse precizează că acesta are calitatea de martor,
deocamdată.
Pe 24 mai, președintele Klaus Iohannis a semnat
cererile formulate de DIICOT de începere a urmăririi
penale pe numele a patru foști miniștri implicați în
dosarul Rompetrol II — Mihai Tănăsescu, Dan Ioan
Popescu, Sebastian Vlădescu și Gheorghe Pogea.
DIICOT susține că, în perioada septembrie — oc-
tombrie 2003, ministrul Finanțelor, Mihai Tănăsescu,
și ministrul Economiei și Comerțului, Dan Ioan
Popescu, „și-au exercitat cu rea-credință atribuțiile
de serviciu, în urma unei înțelegeri cu Dan Costache
Patriciu, George Philip Stephenson și Alexandru
Nicolcioiu, în sensul inițierii și promovării OUG
118/2003 prin care datoriile bugetare restante ale
SC Rompetrol Rafinare SA, la data de 30 septembrie
2003, în cuantum de aproximativ 603.000.000 dolari,
au fost convertite în obligațiuni subscrise de către
Ministerul Finanțelor Publice”.
Urmare a activității celor doi foști miniștri, la data de
24 octombrie 2003, în ședința de Guvern a fost
adoptată OUG 118/2003 cu nerespectarea dispozițiilor
HG 555/2001 și ale Legii 24/2000, „nefiind respectate
niciuna dintre etapele obligatorii prevăzute în cele
două acte normative”.

Directorii de școli sunt evaluați
de analfabeți

Examenul pentru ocuparea posturilor de director în
instituțiile de învățământ preuniversitar a stârnit nu-
meroase controverse și chiar a fost folosit pentru a
provoca un scandal politic. Sindicaliștii din Educație
explică de ce mulți dintre directori au refuzat să se
prezinte la examen. Conform Legii Educației, comisiile
de evaluare sunt constituite din doi delegați ai Con-
siliului Județean, dar cei mai mulți sunt cu studii
medii și chiar absolvenți de școli profesionale sau
oameni cu opt clase.
Peste 10% dintre directorii actuali ai școlilor și liceelor
din România au refuzat să se prezinte la examenul
scris pentru ocuparea posturilor sau, pur și simplu,
nu au avut timp nici măcar să-și facă dosarul și să-l
depună. Alții nu vor lua examenul, fie pentru că nu
au avut timp să se pregătească, fie pentru că – spun
reprezentanții sindicatelor – metodologia a fost făcută

„pe genunchi” și întrebările nu au legătură cu man-
agamentul instituțiilor de învățământ. O altă problemă
va apărea în momentul schimbării celor care nu au
luat examenul - indiferent de motiv -, pentru că
foarte mulți nu vor avea înlocuitori. „Conform metodolo-
giei, cine nu a luat concursul va fi schimbat. Sunt
situații în care nu există candidați, iar în alte situații
nu vrea nimeni să preia postul. Sunt convins că,
imediat după alegeri, ministrul Educației va fi nevoit
să schimbe acest ordin, pentru că produce blocaj
total”, explică Simion Hăncescu, liderul Federației
Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI).
Se vor căuta directori
Ministerul Educației a declarat că procentul celor care
s-au înscris la acest consurs este de 101,77%, dar
sindicaliștii arată că, de fapt, sunt peste 1.000 de școli
unde nu s-a înscris nimeni la examen. „Sunt școli
gimnaziale cu un număr mare de elevi și rezultate de-
osebite, unde sunt directori de prestigiu care au pre -
fe rat să rezolve problemele din școală și, efectiv, n-au
avut timp nici măcar să-și facă dosarele. Dintre cei
8.776 care au dat concurs, probabil vor lua 6.000 ex-
amenele. Va trebui apoi să se găsească peste 3.000
de directori care să-i înlocuiască. În mediul rural s-ar
putea să nu îndeplinească nimeni acel ba rem stabilit
prin metodologie, în afară de testul grilă: să aibă
doctorat sau cursuri internaționale”, mai spune Hăncescu.
Monica Anisie, secretar de stat în Ministerul Educației,
spune că aceste prevederi trebuie să fie privite pozitiv.
„Nu li se cer obligatoriu, ci primesc punctaj în plus cei
care au. Este normal să primească un punctaj mai
mare cei care au studii în plus. Nu gân dim negativ, ci
pozitiv. Este vorba despre ceea ce primește omul în
plus pentru munca pe care a desfășurat-o în plus față
de ceilalți colegi”, a explicat secretarul de stat.
Miercuri, 12 octombrie, s-a desfășurat proba scrisă
din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de
director și director adjunct din unitățile de învățământ
preuniversitar. La concurs s-au înscris 6.664 de
candidați pentru funcția de director și au fost admiși
la examen 6.549, iar pentru funcția de director
adjunct s-au înscris 2.312 candidați și au fost acceptați
2.257.
Directori de prestigiu sunt evaluați la interviu de
oameni care nu au nicio competență. Tocmai din
acest motiv nu au acceptat directorii cu demnitate
să participe la examen. Evident, din tot acest joc
perfid, cei care au de suferit sunt copiii. Simion
Hăncescu, lider FSLI

Întrebări aberante din testul grilă
Unii dintre candidați s-
au declarat indignați și
umiliți de testul grilă
care nu reflectă cunoș -
tin țele de management
pe care ar trebui să le
aibă un director de
școală: „Prin ce se
aseamănă cuțitul și lin-

gura? a) au forme diferite; b) cuțitul este mai periculos
decât lingura; c) amândouă sunt folosite pentru a
mânca supă; d) amândouă cântăresc mai puțin de
un kilogram; e) amândouă sunt folosite pentru a
mânca” sau „Măgarul întotdeauna are...? a) grajd;
b) potcoave; c) harnașament; d) copite; e) coamă”.
Multe dintre întrebări par a face parte dintr-un test
pentru determinarea nivelului IQ-ului, precum aceasta:
„Cuvântul „mic” este pentru “mare” așa cum este
„scurt” pentru...? a) lung; b) îndepărtat, c) larg, d)
vast; e) slab”. Testul grilă a avut 60 de întrebări, iar
candidații au avut la dispoziție două ore pentru a-l
rezolva. Potrivit Ministerului Educației, testul a vizat
evaluarea aptitudinilor cognitive și a competențelor
manageriale ale candidaților.
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Scădere dramatică a numărului
de studenți, practic o

înjumătățire în ultimii ani
Președintele Consiliului Național al Rectorilor, Sorin
Cîmpeanu, a declarat, sâmbătă, că, în ultimii ani, în
România se înregistrează o scădere "dramatică" a
numărului de studenți, arătând că țara noastră este
sub media europeană în privința absolvenților de
învățământ superior.
"În percepția publică sunt prea mulți studenți, ceea
ce este o aberație. Toată lumea își dă cu părerea la
politica educațională. Suntem mult sub media
europeană. Avem ca țintă asumată de România în
parteneriat cu UE atingerea unui procent de 27,6%
de absolvenți de învățământ superior în anul 2020.
Din grupa de vârstă 30 — 34 ani suntem la 23%.
Avem o scădere dramatică a numărului de studenți,
practic o înjumătățire în ultimii ani, dar noi ne facem
că nu vedem că ținta pe care ne-am propus-o pentru
2020 este practic imposibil de atins. Nu poți să
transformi dintr-o descreștere dramatică și continuă
într-o creștere în 2020. Este imposibil acest lucru,
este un nonsens", a afirmat Cîmpeanu, la Adunarea
Generală a Uniunii Naționale a Studenților din
România. El a pledat pentru o creștere a finanțării
pe Educație astfel încât în 2020 să se ajungă la 6%
din PIB, adăugând că în România nu există o regle-
mentare coerentă în domeniu. Președintele Agenției
Române de Asigurare a Calității în Învățământul Su-
perior (ARACIS), Iordan Predescu, a spus, la rândul
său, că în România sunt extrem de puțini studenți.
"Pare anormal că mass-media spune că avem prea
mulți studenți. Eu spun că avem extrem de puțini
studenți și că efortul financiar făcut de întreaga
societate pentru a învăța cât mai mulți tineri la nivel
superior pentru a face față cerințelor pieței muncii
este pur și simplu evident", a arătat Predescu.
El a afirmat că, în prezent, studentul este altul decât
cel tradițional, de acum 20-30 de ani, și acest lucru
generează un alt timp de învățământ, care trece de
la cel centrat pe profesor la cel centrat pe student.
Uniunea Națională a Studenților din România, care
aniversează 10 ani de la înființare, are peste 80 de
organizații în 18 centre universitare.

Legea conversiei creditelor
în franci a fost adoptată

Legea conversiei creditelor din franci elvetieni in lei
a fost adoptata, marti, de Camera Deputatilor, care
este for decizional.

Votul a fost dat in una-
nimitate, de cei 248 de
deputati prezenti, care
au adoptat legea care
prevede conversia tu-
turor creditelor in franci,
la cursul istoric de la
data acordarii, fara pla-
fon maxim de valoare

a creditului si fara sa tina cont de gradul de indatorare
al celui imprumutat. In prezent, cursul francului este
de circa 4,15 lei, fata de 2-2,5 lei in perioada 2007-
2008, cand s-au acordat cele mai multe credite in
aceasta valuta.
O masura sociala devenita bomba cu ceas
Initial, proiectul a fost gandit ca o lege cu impact
social, menita sa ii ajute pe cei cu credite in franci si
venituri mici, care nu mai fac fata ratelor la banca.
Insa din lege au fost eliminate prevederile privind
gradul de indatorare de 50% si pragul de 250.000
de franci elvetieni pentru conversie.
Asa incat de aceasta lege vor beneficia si cei care
au luat imprumuturi foarte mari si nu au o problema
cu ratele.

Pe de alta parte, de prevederile acestei legi se vor
bucura doar cei aproximativ 51.000 de romani, care
au credite in franci. Motiv pentru care despre aceasta
lege BNR a sustinut ca e discriminatorie, pentru ca ii
favorizeaza pe cei cu credite in franci. Actul normativ
creeaza un precedent periculos, pentru ca romanii
cu credite in euro, mult mai numerosi, ar putea cere
si ei sa beneficieze de aceleasi drepturi, ceea ce ar
crea probleme majore sistemului bancar. Mai mult,
sunt discriminati si romanii cu credite in lei, care
mult timp au platit rate mult mai mari decat cei cu
credite in franci, la o valoare similara a creditului.
Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a reactionat la
votul din Parlament privind Legea conversiei.
"Asistam la curente populiste ale caror solutii magice,
intre ghilimele, bineinteles, pot genera euforie in
randul beneficiarilor pe termen scurt, uneori si la
initiator, dar cu costuri economice deloc neglijabile
pentru societate pe termen mediu si lung", a spus
Isarescu.  Guvernatorul a averizat ca principalul risc
in cazul unui astfel de act normativ, ca si in cazul
Legii darii in plata, este nesiguranta contractelor
intre parti. "Mie imi este greu sa imi imaginez o
economie functionala in care disciplina contractuala
devine irelevanta. Adica contractul nu mai conteaza",
a mentionat Isarescu.
Profesor ASE: Vom plati si noi, cei care avem credite
in euro sau in lei
Adrian Mitroi, profesor la Academia de Studii Eco-
nomice (ASE), avertizeaza ca nu bancile vor suferi
ca urmare a acestei masuri, ci tot debitorii.
"Orice dreptate aparenta a unora este o nedreptate
facuta celorlalti. O decizie luata astazi peste 10 ani
se va putea dovedi neinspirata si invers. In general
orice incercare de a face o favoare cuiva este o de-
favoare facuta tuturor. Sa nu credeti ca bancile se
vor purta cu gentilete pe acest subiect, ci vor pune
la plata pe ceilalti debitori, pe noi debitorii, pe noi cei
care vom vrea sa luam credite in viitor. Intr-un fel
sau altul, sa nu credeti ca este doar banca (sic!)
care va plati efectele legii, ci vom plati si noi cei care
avem credite in euro sau in lei. De aceea, in general,
sunt putin convins ca astfel de masuri au efectele
scontate", a spus Mitroi citat de Agerpres.
Ce urmeaza
Legea merge acum la promulgare la presedintele
Klaus Iohannis, care are 3 variante: sa o semneze
ca atare, sa o retrimita la Parlament sau sa o atace
la CCR. "Eu nu cred ca este bine sa fac eu acum
apreciere pausala a acestor initiative care pot fi
unele dintre ele populiste. De exemplu, cand vorba
despre conversia francilor, voi cere din zona bancara
o opinie si dupa ce avem o analiza completa pe
care o consideram corecta voi face aprecieri asupra
acestor acte normative", a raspuns seful statului, in-
trebat cum comenteaza initiativele din Parlament
legate de taieri de taxe.

Curs BNR. Euro depăşeşte 4,51
lei, iar dolarul trece de 4,10 lei,

atingând un nivel maxim al 
ultimelor şapte luni şi jumătate
Banca Naţională a României (BNR) a anunţat luni
un curs de referinţă de 4,5113 lei, în creştere cu
aproape 1 ban (0,2%) faţă de nivelul precedent, pe
fondul revenirii pe agendă a legii conversiei, care ar
putea fi votată săptămâna aceasta şi care provoacă
îngrijorări investitorilor, şi pe o tendinţă regională.
Dolarul a depăşit pragul de 4,10 lei, ajungând la un
nivel maxim din 2 martie.
Vineri, BNR a afişat un curs de referinţă de 4,5016
lei/euro.
Leul a reînceput să se devalorizeze în prima şedinţă
a săptămânii, după un moment de respiro la finalul
săptămânii trecute.

"Cum ne despart mai puţin de două luni de alegeri,
politicienii vor continua sa fie vocali la adresa BNR,
ca aceasta să ţină presiunile sub control. Acestea
fiind zise, forţele care apasă asupra EUR/RON
rămân orientate în sus înaintea votului de mâine
privind legea conversiei", arată analiştii ING, într-un
raport publicat luni, potrivit news.ro.
Şi forintul sau zlotul, monede din regiune cu acelaşi
regim ca şi leul românesc, au început săptămâna pe
o tendinţă de depreciere în raport cu euro.
Dolarul american, cotat indirect în piaţa românească
prin raportare la paritatea euro/dolar, s-a apreciat cu
aproape 2 bani (0,4%), de la 4,0862 lei la 4,1034 lei,
nivel maxim din 2 martie.
Dolarul SUA este moneda de referinţă pe plan
internaţional pentru materii prime, inclusiv pentru
petrol, iar importurile din Asia depind, de asemenea,
de moneda americană.
Cursul francului elveţian a crescut cu 2 bani, la
4,1519 lei.

Magazinele, obligate să vândă
mai ieftin sau să doneze 

produsele aproape de expirare. 
Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, marti, propunerea
legislativa privind reducerea risipei alimentare, in
calitate de for decizional.

Legea prevede van-
zarea la pret redus sau
donarea unor produse
aflate la limita datei de
expirare si impune sanc-
tiuni de pana la 10.000
de lei pentru magazinele
care incalca aceste
prevederi.
Proiectul de lege privind
diminuarea risipei ali-
mentare este initiat de
un grup de 52 de dep-
utati PNL, UDMR, mi-
noritati si neafiliati si a
primit un raport de ad-
mitere cu amendamente

din partea comisiei de industrii.
Propunerea legislativa a fost respinsa de Senat, iar
Guvernul a sustinut adoptarea de masuri pentru
diminuarea risipei alimentare, cu luarea in considerare
a observatiilor transmise pe acest proiect.
Potrivit proiectului, operatorii economici din sectorul
agroalimentar sunt obligati sa intreprinda actiuni de
prevenire a ripisei de alimente, incepand cu productia,
procesarea, depozitarea, distributia, comercializarea
produselor. In plus, operatorii economici din sectorul
agroalimentar trebuie sa vanda cu pret redus sau sa
doneze produsele care mai au putin timp pana cand
expira.
Cum ar putea fi magazinele obligate sa doneze ali-
mentele nevandute Interviu
Propunerea mai prevede produsele nedestinate con-
sumului uman vor fi directionate catre consumul
animal. In plus, produsele agroalimentare devenite
improprii consumului uman sau animal vor fi trans-
formate in compost sau biogaz.
Potrivit proiectului, agentii economici care nu respecta
prevederile legii risca amenzi cuprinse intre 1.000 si
3.000 de lei pentru microintreprinderi, de la 3.000 la
6.000 de lei, pentru IMM-uri, si de la 6.000 la 10.000
de lei pentru intreprinderi mari.
Autoritatile, impreuna cu Ministerul Agriculturii, au la
dispozitie 6 luni de la data publicarii legii pentru
elaborarea normelor metodologice de aplicare a
prevederilor. Proiectul merge la presedintele Klaus
Iohannis, pentru promulgare.
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REVOLUŢIE?
Ce declara şeful 

Contraspionajului Român!
Col (r.) Paulian Păsărin
a fost şeful Serviciului
de Contraspionaj. El a
condus serviciul de la
înfiinţarea sa, în anul
1974, până la dizolvare,
în decembrie 1989.
Acesta declara că în de-
cembrie 1989 nu a fost
revoluţie, iar eveni-
mentele care au dus la
înlăturarea lui Nicolae
Ceauşescu şi chiar
împuşcarea lui şi a
Elenei Ceauşescu, au

fost planificate cu mult timp înainte, de Uniunea
Sovietică şi Statele Unite.
Paulian Păsărin a murit în anul 2007, iar apropiaţi ai
săi au declarat că ultimele sale cuvinte ar fi fost: "Mi-
au făcut-o şi ei mie.".
Reporter: Domnule colonel, a ştiut Nicolae

Ceauşescu ce i se pregăteşte, sau a fost luat prin
surprindere de Revoluţia din Decembrie 1989 ?

Paulian Păsărin: Despre evenimentele din 1989 pot
să spun adevărul, pentru că am cunoscut faţa
nevăzută a lucrurilor, dar nu voi folosi termenul de
revoluţie, pentru că nu împărtăşesc această
variantă şi vă voi argumenta în continuare de ce.
S-a ştiut cu mult timp înainte ce va urma. Au existat
informaţii în mediul oamenilor de informaţii şi nu de
genul că s-ar putea, ci au fost informaţii certe. Totul
a plecat de la o greşeală a lui Nicolae Ceauşescu.
La sfârşitul anilor '70, după moartea lui Brejnev, s-
a pus problema cine să fie succesorul lui la conduc-
erea Partidului Comunist din Uniunea Sovietică.
Printre posibilii succesori a apărut şi Andropov, care
era şeful KGB-ului în Uniunea Sovietică. Atunci
Ceauşescu a făcut greşeala (nu ştiu dacă sfătuit,
sau din proprie iniţiativă, dar cred că a fost o
iniţiativă personală), de a ieşi pe postul naţional de
televiziune cu părerea că nu este Andropov cel mai
potrivit să-l urmeze pe Brejnev la conducerea par-
tidului. De aici au sărit scântei şi de o parte şi de
alta, dar mai ales din partea lui Andropov, care a
ajuns în poziţia de preşedinte al Uniunii Sovietice.
Deci înlăturarea lui Nicolae Ceauşescu a fost pusă
la cale la Moscova.
În plan informativ, un subordonat de-al meu a venit
şi mi-a spus că, în fiecare zi de marţi şi de vineri ale
săptămânii, la blocul din Piaţa Aviatorilor, bloc care
era al sovieticilor şi era un cămin-hotel, vin un au-
tocar sau două cu turişti, care a două zi nu făceau
altceva decât să împânzească Bucureştiul. În urma
verificării informaţiilor am constatat că turiştii verifi-
cau pieţele, magazinele, dar mai ales se familiar-
izau cu dispozitivele de pe traseele pe care circula
Ceauşescu. Dacă bărbaţii aveau ca sarcină să
monitorizeze intersecţiile şi să vadă lipsurile cu care
se confruntă populaţia, femeile au mers până acolo
încât îi identificau pe băieţii noştri aflaţi în dispozitiv
şi încercau să le facă "ochi dulci", în ideea de a intra
în vorbă cu ei. Am mers mai departe cu verificarea
şi am aflat că aceste grupuri făceau parte dintr-o di-
vizie amplasată în Basarabia. Unii dintre ei îşi
căutau anumite poziţii, din care să poată acţiona cu
arme de foc. Eu îmi întăresc afirmaţia prin faptul că
toţi care s-au aflat în mulţime şi asupra cărora s-a
tras, au fost împuşcaţi de la înălţime, după traiec-
toria gloanţelor.

R: Coincid clădirile în jurul cărora au stat mai mult
presupuşii turişti cu cele din care s-a tras în timpul
evenimentelor din Decembrie 1989?

P. P.: Da, cele mai studiate clădiri de către respec-
tivele persoane au fost chiar cele din care sau de
pe care s-a tras în mulţime. De exemplu, în jurul
Televiziunii au fost instalate acele simulatoare, iar
eu cunosc un caz concret, al unui anume Popescu,
de pe Zambaccian, care a mânuit tot timpul simu-
latorul şi a recunoscut ulterior acest lucru. Este un
fost agent KGB, care a povestit că a folosit simula-
torul, iar pe masă avea un pahar cu apă şi o pastilă,
pe care trebuia să o ia, ca să moară, dacă acţiunea
ar fi eşuat, iar el ar fi fost prins.

R: Ce se făcea, concret, cu acele simulatoare?
P. P.: Simulatoarele erau de mai multe categorii: de

zgomot care imitau trecerea unui tanc, o rafală de
mitralieră, o explozie, dar şi simulatoare cu efecte
luminoase, cu trasoare. Deci, revenind la întrebarea
iniţială, dacă s-a cunoscut sau nu ce urmează, este
cert că Ceauşescu a fost informat despre faptul că
urma să fie înlăturat. Astfel, pentru că ştia că i se
pregăteşte ceva, nu a rămas niciodată pe timp de
noapte în URSS, de câte ori s-a dus în vizită, n-a
acceptat niciodată să se facă aplicaţii pe teritoriul
României, împreună cu celelalte state din Tratatul
de la Varşovia şi nici măcar să treacă trupele pe ter-
itoriul ţării, singurul lucru pe care l-a acceptat fiind
aplicaţiile pe hartă.
Mulţi spun că ar fi fost vorba despre o trădare a
Securităţii, dar Securitatea şi-a făcut datoria, aceea
de a culege informaţii, de a le verifica şi de a in-
forma pe preşedinte despre ce se întâmplă, ori noi
asta am făcut. Trebuie precizat că eu şi cu oamenii
mei ne ocupam strict de securitatea preşedintelui
şi nu aveam nici o legătură cu trupele de securitate,
care se ocupau de securitatea naţională. Poate am
fost acuzaţi că nu am acţionat în timpul eveni-
mentelor din 1989, dar trebuia să te gândeşti întâi
la ţară şi apoi dacă e bine sau nu să-l aperi pe
Ceauşescu. Dacă ar fi acţionat Securitatea, ar fi
însemnat măcel naţional.
Trebuie spus că s-a afirmat că în România a fost
genocid şi că sunt 62.000 de morţi, o cifră lansată
dinainte de sistemul de dezinformare sovietic, ca
să justifice intervenţia militară, o altă variantă pusă
la cale de sovietici, dacă varianta începută ar fi
eşuat. S-a acţionat cu planuri de dezinformare, s-a
acţionat cu zvonuri, propagandă defăimătoare, prin
Europa Liberă şi cu mobilizare de oameni, ceea ce
s-a întâmplat la Timişoara şi la Bucureşti. Asta pen-
tru că lumea era nemulţumită şi era uşor de scos
în stradă. Iar la acţiune n-au participat numai sovi-
eticii, au participat şi americanii, aceştia din urmă
în partea aeriană.

R: Deci, concret, cine şi ce a hotărât îl legătură cu
soarta soţilor Ceauşescu?

P. P.: Bush cu Gorbaciov s-au întâlnit în vara lui '89 la
Malta şi au hotărât înlăturarea lui Ceauşescu de la
conducerea României , dar s-a hotărât ca treaba să
fie executată pe cale terestră de Uniunea Sovietică
şi pe cale aeriană de Statele Unite.
Reţeaua informativă, însă, a fost îmbunătăţită, pen-
tru că, pe lângă serviciile secrete ruse şi americane
ce au acţionat în plan informaţional, s-a colaborat
şi cu serviciile de informaţii ale evreilor, sârbilor. De
altfel, vreau să-i informez pe cititori că primul partid
comunist care a rupt legăturile cu Nicolae
Ceauşescu a fost Uniunea Comuniştilor Iugoslavi,
în frunte cu Miloşevici, iar principala poartă de in-
trare a trupelor de comando în România, care au
declanşat evenimentele de la Timişoara, a fost
graniţa sârbească.

R: Am înţeles cine au fost actorii acestor scene, dar
care era scopul, ce voiau, de fapt, să facă ?

P. P.: Gorbaciov voia înlăturarea lui Ceauşescu şi o
Perestroika, adică schimbarea şi destinderea, care
să ducă la un grad mai mare de libertate, dar tot
într-un socialism cu un singur partid. De ce? Pentru
că Gorbaciov era finul lui Andropov şi a fost şeful
direcţiei de dezinformare din KGB, deci acţiona ca
un profesionist.
De altfel, la întâlnirea şefilor de state şi de guverne
din Tratatul de la Varşovia, care a avut loc la
Moscova, Gorbaciov s-a întâlnit separat cu fiecare
şef de stat, iar când s-a întâlnit cu Ceauşescu i-a
spus că trebuie făcută o schimbare, iar aşa cum s-
au retras alţii (Honecker a plecat, Brejnev a plecat,
Jivkov a plecat), e cazul să se retragă şi el, la al
XIV-lea Congres.
Răspunsul lui Ceauşescu a fost destul de categoric,
cum că e treaba partidului şi a poporului său, iar
atunci Gorbaciov l-a ameninţat, că-l şterge de pe
faţa pământului, la care Ceauşescu a trecut şi el la
ameninţări, spunând:
"Dacă te mai amesteci în ţara mea îţi fac din Europa
un Vietnam cum n-ai mai văzut niciodată şi-ţi cer
Tezaurul, Insula Şerpilor şi Basarabia!"
... Efectul discuţiei lor s-a văzut şi în întâlnirea
generală, pentru că Ceauşescu a anunţat că s-a
înţeles cu şefii de state şi cu primii miniştrii, ca
următoarea întâlnire a primilor miniştrii să aibă loc
la Bucureşti şi Gorbaciov din prezidiu i-a zis: "Să
vedem dacă mai apuci!...".

R: A fost acea întâlnire de la Moscova  semnalul de
începere a evenimentelor din decembrie 1989?

P. P.: Categoric! La cererea lui Gorbaciov, a pornit
ofensiva şi trebuie să clarificăm ce s-a întâmplat la
Timişoara. Se tot vorbeşte de cei 42 de morţi, care
au fost împuşcaţi la Timişoara şi arşi în crematoriu
la Bucureşti.
Nu au fost oameni din Timişoara, ci oameni din tru-
pele de comando, care trăgeau de aproape în oa-
menii care manifestau. Au fost depistaţi, împuşcaţi
şi duşi la Morgă. Din toţi, n-a venit până acum vreo
rudă să spună că le-a fost ars cineva la crematoriu.
Ei erau oameni recrutaţi cu ani în urmă din
străinătate, e drept români, dar despre care nu se
mai ştia nimic. Ei au fost recrutaţi şi pregătiţi în Un-
garia şi au fost pregătiţi special. Ei au fost cei care
i-au scos pe studenţi afară cu forţa. Mulţi se tem să
spună, dar eu ştiu, pentru că am cules informaţii.

R: Pe aceşti oameni din trupele de comando cine i-a
împuşcat?

P. P.: Oamenii generalului Nuţă Constantin, şeful In-
spectoratului General al Miliţiei i-au împuşcat, iar el
a fost trimis la Timişoara de Elena Ceauşescu, pen-
tru că Ceauşescu era în Iran. Iar ca o dovadă că
aşa a fost, ungurii au făcut deja monument celor 42
de morţi în Ungaria.
Când a plecat din Timişoara, Nuţă a luat cu el toate
documentele şi probele pe care le avea de la
acţiunea care a avut loc, inclusiv probe video. Ruşii
au ştiut, însă, că acesta are probe împotriva lor, aşa
că l-au interceptat în tren la Alba Iulia şi l-au urcat
într-un elicopter, care a pierit într-o explozie, iar
Nuţă, echipajul şi dovezil e au ars.
Deci, după cum vedeţi, totul a fost pus la punct,
spontane fiind doar manifestaţiile oamenilor în
stradă, dar şi ieşirea lor a fost provocată de cei care
au organizat totul.
Asta pentru ca o simulare de revoluţie a poporului
să mascheze intervenţia externă.
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Şantaj la cel mai înalt nivel

Fostul Presedinte al Romaniei a facut o declaratie exploziva
la RTV, afirmind, cu subiect si predicat ca, atunci cind era
Presedinte a aflat ca fratele Codrutei Kovesi a fost prins
de catre DIICOT cu ceva nereguli majore la Transgaz
Medias. 
Sefa DIICOT era Alina Bica si intelegem de la fostul sef al
Statului ca Bica si Kovesi se urau reciproc. Deci e foarte
posibil ca Alina Bica sa il fi „vinat” pe fratele sefei DNA
pina l-a prins cu ceva! Sau daca l-a prins si nu cumva
este un dosar fabricat!
Sa nu uitam ca Alina Bica era atunci cea mai buna
prietena a Elenei Udrea alaturi de care mergea la shopping
la Paris si in alte excursii, iar intre Udrea si Kovesi era tot
asa, „o ura” reciproca! O spune tot Traian Basescu.
E posibil ca prin Alina Bica, Elena Udrea sa fi incercat sa
o mai domoleasca pe Kovesi in avintul ei de a-l ancheta
pe Dorin Cocos!
Cert e ca, inainte de alegerile Prezidentiale din 2014,
exista o „tensiune” uriasa intre echipa Udrea-Bica si
echipa Kovesi-Coldea. Acum imi explic mai bine „pozele
de la Paris”!!!
Atunci cind a fost arestata Alina Bica a vorbit si de
presiunile pe care le facea Coldea asupra ei pentru a-l
face scapat pe Ovidiu Tender. Afaceristul a fost condamnat
la 12 ani de puscarie EXACT in ultima zi posibila! Daca
Bica facea un „mic efort”, asa cum o rugase Coldea,
DIICOT ar fi gasit o „aminare” si Tender scapa prin pre-
scriptie!
Acum intelegem mai bine arestarile de urgenta de dupa
Prezidentiale, cind Bica si Udrea au ajuns la Beci !
E evident astazi ca Statul Mafiot si-a folosit Institutiile in
aceste lupte intestine, „fratricide”, in care s-a amestecat si
un sef de Serviciu Secret! Democratie curat „originala”!
Radu Moraru

DNA intră în BISERICĂ
Arhiepiscopul Tomisului,
IPS Teodosie, a fost pus
sub control judiciar pentru
luare de mită şi folosirea
sau prezentarea cu rea-
credinţă de documente ori
declaraţii false, fiind acuzat
că, în perioada 2010-2016,
a folosit şi prezentat
declaraţii false către APIA
pentru a primi fonduri eu-

ropene de peste 1,3 milioane de lei. De asemenea,
prelatul este acuzat că a luat mită 500 de euro de la o
persoană, potrivit news.ro
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul
Teritorial Constanţa au dispus punerea în mişcare a
acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pentru
60 de zile faţă de Teodosie Petrescu, arhiepiscop al
Tomisului, pentru luare de mită şi folosirea sau prezentarea
cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte
sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe
nedrept de fonduri europene, în formă continuată.
De asemenea, procurorii anticorupţie au dispus începerea
urmăririi penale faţă de Stere Beca, Bogdan-Petrişor
Malaxa, Gheorghe Nadoleanu şi Ciprian-Ioan Cojocaru,
mandatari ai Arhiepiscopiei Tomisului la data faptelor, dar
şi faţă de Aurelian Ştefan, pentru tentativă la folosirea sau
prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii
false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat
obţinerea pe nedrept de fonduri europene.

În perioada 2010 – 2016, Teodosie Petrescu, în calitate
de arhiepiscop al Arhiepiscopiei Tomisului, împreună cu
ceilalţi inculpaţi, a folosit şi prezentat declaraţii false în
relaţia cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură
(APIA) pentru a primi fonduri europene.
”În declaraţiile prezentate la APIA, inculpaţii au declarat în
mod nereal că utilizează anumite suprafeţe agricole având
categoriile de folosinţă «vii pe rod cu struguri pentru
vin»/«vii pe rod cu struguri nobili pentru vin», în condiţiile
în care, începând cu anul 2010, pe respectivele suprafeţe
agricole nu mai existau astfel de culturi”, arată DNA.
Potrivit procurorilor, ”un alt aspect fals prezent în cuprinsul
declaraţiilor depuse în perioada respectivă a fost acela că
s-au respectat normele privind bunele condiţii agricole şi
de mediu (GAEC) şi cerinţele legale în materie de
gestionare (SMR) privind mediul, sănătatea publică,
sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor, reglementate
prin legislaţia naţională, pe toată suprafaţa agricolă a
exploataţiei şi pentru activitatea agricolă pe care o
desfăşoară”.
Faptele au avut ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri
europene în cadrul schemelor de plată pe suprafaţă unică
(SAPS), totalizând 1.356.973 lei, după cum urmează: în
anul 2010 – 142.988,37 lei, în 2011 – 148.610,21 lei, în
2012 – 239.732,26 lei, în 2013 – 262.267,07 lei, în 2014 –
281.733,52 lei, în 2015 – 281.633,28 lei, în anul 2016
plăţile nefiind încă autorizate (această faptă a rămas în
faza tentativei).
DNA mai arată că, în primăvara anului 2016, IPS Teodosie
a primit 500 de euro de la o persoană, pentru a dispune
”ca persoana în cauză să primească remuneraţie legală
pentru activitatea pe care o desfăşura într-o parohie”.
Pe perioada controlului judiciar, IPS Teodosie, trebuie să
respecte mai multe obligaţii, între care să se prezinte la
organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră
preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este
chemat, să informeze de îndată organul judiciar care a
dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire
la schimbarea locuinţei, să nu desfăşoare nicio activitate
cu caracter decizional în legătură cu accesarea de fonduri
publice/europene în cadrul Bisericii Ortodoxe, Patriarhiei,
Arhiepiscopiei Tomisului, nici direct, nici prin interpuşi, şi
să nu se apropie de ceilalţi suspecţi/inculpaţi din dosar,
de martori, experţi şi să nu comunice direct sau indirect
cu aceştia.

Se nasc mai mulți copii însă
sporul natural al României

rămâne negativ
Sporul natural al populaţiei a fost negativ în luna august a
acestui an, similar cu august 2015, când sporul natural
negativ a fost mult mai accentuat (3.284 de persoane),
relevă datele Institutului Naţional de Statistică (INS),
publicate luni. Conform statisticii, la nivelul lunii august
2016, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul anterior,
numărul născuţilor-vii a fost mai mare cu 3.612, iar numărul
persoanelor care au decedat a fost cu mai mare cu 529.
Sporul natural a fost negativ atât în luna august 2016 (de
201 persoane), cât şi în luna august 2015 (de 3.284 per-
soane). De asemenea, numărul copiilor cu vârsta sub un
an care au decedat a fost cu 9 mai mic în luna august
2016, decât cel înregistrat în luna august 2015.
În acelaşi timp, numărul căsătoriilor a scăzut cu 702, în
timp ce prin hotărâri judecătoreşti definitive şi conform
Legii nr. 202/2010 s-au pronunţat cu 831 divorţuri mai
multe în luna august 2016, decât în luna august 2015.
Potrivit INS, în luna august 2016 s-a înregistrat naşterea
a 19.603 copii, cu 3.230 mai mulţi copii decât în luna iulie
2016. Pe de altă parte, numărul persoanelor ale căror
decese au fost înregistrate în aceeaşi perioadă a fost de
19.804, cu 838 mai multe decât în luna iulie, anul curent.
Tot la nivel comparativ, august - iulie 2016, datele oficiale
arată că numărul deceselor copiilor cu vârstă sub un an a
fost de 120, în creştere cu 8 copii.
În luna august 2016, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat
22.200 căsătorii, cu 2.767 mai multe decât în luna iulie
2016, iar numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri
judecătoreşti definitive şi conform Legii nr. 202/2010 a
fost de 2.475, cu 406 mai multe decât în luna iulie 2016.

Transport public gratuit
pentru elevi şi studenţi!

Pentru elevi şi studenţi, facilitatea constă în abonamente
lunare cu 2 călătorii/zi, iar în cazul pensionarilor s-a optat
pentru acordarea de tichete de călătorie (două/zi), decontate
în raport de folosirea lor.
Pensionarii cu venituri mai mici de 800 de lei şi studenţii
Universităţii Valahia beneficiază, din luna octombrie, de
transport public gratuit în municipiul Târgovişte, a declarat,
miercuri, pentru AGERPRES, primarul Cristian Stan.
De asemenea, de transportul public gratuit mai beneficiază
elevi din două cartiere mărginaşe ale municipiului, Priseaca
şi Sagricom.
Dacă pensionarii au mai beneficiat şi în anii anteriori de
unele facilităţi la transportul public, noutatea apare la
sprijinul acordat elevilor şi studenţilor din Târgovişte.
''Pentru luna octombrie facem toate eforturile pentru a
rezolva punctual cererile şi nu vom ţine cont de calendarul
stabilit în procedurile de sistem în sensul că, în mod
normal, cererile trebuie depuse cu 15 zile înainte de mo-
mentul la care intră în vigoare facilitatea respectivă. Dar
pentru luna octombrie facem toate eforturile să eliberăm
abonamentele pentru studenţi şi elevi, precum şi tichetele
de călătorie pentru pensionari, astfel încât să beneficieze
cât mai repede de aceste facilităţi'', a precizat Cristian
Stan. Conform Primăriei Târgovişte, în municipiu sunt
6.400 de vârstnici cu pensia mai mică sau egală cu 800
lei şi care ar putea beneficia de facilităţile la transportul
public.

Marian Godină, reacție
memorabilă în cazul ursului
împușcat în centrul Sibiului

Polițistul Marian Godină e foc și pară pe autorități după ce
acestea au omorât un urs în centrul Sibiului. "Le-aş da
urşilor din pădure arme de foc şi aş invita vânătorii să se
plimbe prin mijlocul pădurii dezorientați, neînarmați şi în
fundul gol. La fel ca un ursuleț care a ajuns azi în centrul
Sibiului şi a fost împuşcat mortal. Mă întreb pentru ce au
fost inventate armele alea cu tranchilizante...", a scris
Godină, pe o rețea de socializare.

Gara din România prin care
nu trece niciun tren, deşi

are angajaţi şi e renovată!
„Comuna noastră are tre-
cere de frontieră pe calea
ferată. Oriunde am posi-
bilitatea şi eu şi domnul
primar, menţionăm că ar
trebui făcute demersuri
pentru deschiderea acestei
căi de acces pe linia ferată.
Nu numai noi ca şi comună

am dori acest lucru, ci am înţeles că sunt şi mari agenţi
economici [...] care ar dori să-şi aducă materie primă pe
calea ferată din Ucraina sau chiar să ducă produse finite
cu trenul de aici. Nici transportul de persoane nu este
exclus din ecuaţie, fiind nevoie şi de acesta”, a declarat
Mihai Rudolf Lemak, viceprimarul comunei Câmpulung la
Tisa.
Este vorba despre comuna maramureşeană Câmpulung
la Tisa, localitate de frontieră, care are o gară funcţională,
cu impiegaţi de mişcare, însă prin aceasta nu mai trece
niciun tren, de opt ani de zile, scrie graiul.ro
"Ba mai mult, după ce s-a închis traficul, la vreo doi-trei
ani, s-a făcut o investiţie de cel puţin un milion de euro la
gară, pentru a corespunde standardelor Schengen", a
mai spus viceprimarul, care isi aminteste ca "acum 20 de
ani funcţiona cursă regulată de tren, fiind două-trei pe zi
cu plecare de aici în Sighetu Marmaţiei. De asemenea,
au fost şi trenuri de marfă, pe vremea când încă era
Uniunea Sovietică. De când a rămas Ucraina a fost chiar
şi mic trafic de persoane, de aici la ucraineni. Acum este
închisă complet circulaţia pe această linie".
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Fotografii profesioniste
pentru orice ocazie: 

ALEX MARMARA
Tel: (347) 536-6462

e-mail: lxmarmara@gmail.com

Nu mai  stăpânim nici
10% din România!

Institutul Naţional de Statistica (INS) ne aduce la cunoştinţă
că, în economia naţională (a Romaniei) funcţionează
44.575 „grupuri de  întreprinderi”.
Grupul de întreprinderi defineşte două sau mai multe în-
treprinderi în care una dintre întreprinderile participante la
grup deţine controlul asupra celorlalte, prin control
înţelegându-se deţinerea  a mai mult de 50% din voturi,
de regulă, dată de deţinerea a mai mult  de 50% din cap-
ital.
INS ne spune că, din cele 44.575 grupuri de întreprinderi,
5.308, sau 12% din total, sunt rezidente sau controlate
din interior, în timp ce 39.267, adică 88%, sunt grupuri de
întreprinderi multinaţionale controlate din exterior, ne
spune Constantin Cojocaru.
Desigur, raporturile  numerice de mai sus nu se suprapun
100% peste cele valorice referitoare la  ponderea capitalului
deţinut de străini în totalul capitalului utilizat în economia
românească, în acest moment. Oricum, ordinea de  mărime
se păstreză.
Tot INS ne spune că, în ultimii 25 de ani, în România, au
fost făcute investiţii în valoare de 500 de miliarde de euro,
din care 5 miliarde din capital străin. Deci, străinii au
investit 1%, dar stăpânesc 88% din capitalul ţării. Curată
afacere!
Iată, deci, că INS confirmă estimările asupra faptului că
cea mai mare parte a capitalului românesc, peste 80%,  a
fost acaparată de corporaţiile transnaţionale, prin escrocheriile
financiare numite „privatizări”, „reptrocedări”, „restituiri” etc.
Problema este că, deţinând capitalul, străinii ne-au cumpărat
şi statul, pe care îl folosesc ca să-şi apere capitalul şi să
ne ţină în jug. Problema este că, deţinând capitalul,
străinii îşi însuşesc mai mult de jumătate din avuţia pe
care o producem, prin munca noastră, şi o transferă în
afara ţării, lăsându-ne salarii şi pensii de mizerie, din care
nu mai putem economisi nimic, nu mai putem,investi, nu
ne mai putem redresa, nu mai putem scăpa din jug.
Ce facem?

Unul din cinci români,
în sărăcie cu toate că lucrează

Unul din cinci români se confruntă cu sărăcia determinată de venitul
insuficient, cu toate că lucrează cu normă întreagă, şi o mare parte din
sărăcia bazată pe venit este persistentă, trei sferturi dintre persoanele
sărace aflându-se în această situaţie de cel puţin trei ani, se arată într-
un comunicat de presă al Confederaţiei Sindicale 'Cartel Alfa'. 'Conform
datelor statistice privind cota din PIB care revine salariaţilor, în România
mai puţin de 40% este îndreptat către capitalul uman, în timp ce re mu -
ne ra rea companiilor reprezintă peste 60% din PIB. Acest raport este
inversat faţă de majoritatea ţărilor europene şi evidenţiază dezechilibrul
major din modul în care sunt distribuite rezultatele economice, în
condiţiile unei pro duc tivităţi similare. Avem o fiscalitate care favorizează
capitalul, împovărând în schimb salariaţii şi micii contribuabili. În
numele 'atragerii investitorilor străini' au fost create facilităţi şi condiţii
pentru companii care permit şi chiar în cu ra jea ză exploatarea forţei de
muncă autohtone, în numele pro fi tului, de multe ori externalizat prin
diverse mijloace', se arată în document, care menţionează că luni este
Ziua internaţională pentru eradicarea sărăciei. Conform comunicatului,
negocierile colective, un alt instrument pen tru o distribuţie mai echitabilă
a rezultatelor muncii, au fost practic eli mi nate prin efectele Legii
62/2011. 'Astfel, contractul colectiv la nivel naţional, care, printre altele,
stabilea coeficienţi de salarizare mai ridicaţi pen tru posturi care pre-
supuneau pre gă tire superioară (sistem pe care, la vremea respectivă,
chiar patronatele autohtone l-au susţinut, ca modalitate de a mai stăvili
exodul forţei de muncă calificate), a fost desfiinţat în 2011 prin voinţa
unilaterală guvernului. Mai mult decât atât, în cei cinci ani de la apariţia
noii legi, nu s-a mai în che iat niciun contract colectiv de muncă la nivel
de sector, datorită condiţiilor absurde prevăzute de lege. La nivel de
unitate, doar 9% din to ta lul unităţilor, respectiv 14.000, au un contract
colectiv de mun că şi nu este lipsit de importanţă faptul că, dintre
acestea, 12.000 sunt negociate şi semnate de reprezentanţii salariaţilor
(şi nu de sindicate), reprezentanţi care, de cele mai multe ori, sunt
desemnaţi chiar de către angajatori'. Acestea au dus la o adâncire a
inechităţii sociale, condiţii de muncă pre ca re, exploatare şi o totală
lipsă de perspective pentru lucrătorii români, în afară de opţiunea
migrării. 'Statisticile UE confirmă o realitate îngrijorătoare. Avem de
departe cei mai mulţi lucrători săraci, dublu faţă de media europeană.
Practic, în prezent, unul din cinci români se confruntă cu sărăcia
determinată de venitul insuficient, cu toate că lucrează cu normă
întreagă, şi o mare parte din sărăcia bazată pe venit este per sis ten tă,
trei sferturi dintre persoanele sărace aflându-se în această situaţie de
cel puţin trei ani. Atâta vreme cât nedreptatea şi exploatarea sunt
integrate în sistemul economic, social şi cultural, sărăcia va devasta în
continuare o pro porţie covârşitoare din populaţie, fiind în acelaşi timp o
frână în dezvoltare.  Pentru a rupe cercul vicios al sărăciei este
necesară o nouă viziune şi determinare politică, fundamentate pe
principiile justiţiei şi bunei guvernări şi care să pună justiţia socială şi
redistribuirea echitabilă în centrul politicilor publice'.

Nivelul sărăciei şi al excluziunii sociale din România rămâne printre
cele mai ridicate din Uniunea Europeană iar o treime din populaţie
este afec ta tă de privare materială severă, în sensul că nu-şi poate
permite lucruri considerate necesare pentru a duce un trai decent de zi
cu zi. Încă mai există copii în România care nu au fost niciodată la
şcoală şi comunităţi întregi care nu au acces la servicii de sănătate.
În fiecare an, pe 17 octombrie este marcată Ziua internaţională pentru
eradicarea sărăciei. Combaterea sărăciei este un ţel aflat în centrul
Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului şi rămâne înscris şi în noile
obiective din Agenda de Dezvoltare pentru 2030 a Naţiunilor Unite.

Gigi Becali, în comunele
inundate din Galați. 

Ajută oamenii să-și repare casele
Gigi Becali a mers în comunele inundate din Galați. Latifundiarul
din Pipera a spus că vrea să vină în sprijinul celor care au
rămas fără un acoperiș deasupra capului, după ce casele lor au
fost măturate de ape. Becali a donat mâncare pentru 2000 de
persoane și a adus, cu ajutorul unui camion, materiale de
construcție pentru ca oamenii din trei localități grav afectate de
inundații să-și poată repara casele.

Finanțatorul echipei de fotbal Steaua a ajuns în această
dimineață în Slobozia Conachi, unde nu mai puțin de 200 de
case au fost afectate din cauza inundațiilor care au lovit zona
săptămâna trecută. Aici, Gigi Becali a adus pentru oamenii
aflați în impas mâncare, pături și materiale de construcție. Lati-
fundiarul din Pipera le-a promis oamenilor că-i ajută să-și refacă
gospodăriile în care șuvoaiele au făcut ravagii.
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ALEGERI PREZIDENŢIALE 2016

Trump face un Anunț DEVASTATOR
- Ar putea Ruina Alegerea

Prezidenţială?
de Joe CRUZ

De când a intrat prima oară în aceste alegeri, Donald
Trump s-a spus că a fost fraudat împotriva lui şi în
favoarea lui Hillary Clinton. Mass-media a încercat
să-l facă pe Trump nebun pentru că spune acest
lucru, dar ceea ce tocmai a fost dezvăluit aproximativ
este că în 16 state a fost dovedit că el a avut dreptate
tot timpul.
HILLARY FALSIFICĂ ALEGEREA!
Uimit? Nu ar trebui să fi.
Tocmai am aflat că Hillary are legături strânse cu
compania Smartmatic care produce mașinile de vot
ce vor fi folosite în noiembrie.
MAȘINILE DE VOTARE SMARTMATIC VOR FI UTI-
LIZATE ÎN ACESTE 16 STATE CRUCIALE:
Arizona, California, Colorado, Washington DC,
Florida, Illinois, Louisiana, Michigan, Missouri.
New Jersey, Nevada, Oregon, Pennsylvania
Virginia, Washington, Wisconsin
HILLARY încearcă să falsifice această alegere pentru
că ea știe că e singura sansa pe care o are!
Doar o privire la această diagramă care detaliază
unele dintre rezultatele primare între Hillary și Bernie.
Uită-te cât de mult mai bine făcut Hillary în statele
care au folosit maşinile de vot Smartmatic :

După cum se poate vedea, în statele care au folosit
aceste mașini de vot, Hillary sa îmbunătățit cu 9%.
Pe de altă parte, în statele care nu au folosit aceste
mașini ea a castigat doar cu 1 la sută. 
Votul este FIXAT, oameni buni!
Aceste mașini sunt la fel ca orice altă mașină; ei vor
face tot ce sunt programate să facă; acest lucru
oferă producătorilor unele putere uriaşă. 
Aceste mașini pot fi programate pentru a vota pentru
Hillary, indiferent de candidat pe care îl selectați de
fapt.

Un poştaş se laudă că a distrus
buletine de vot pro Trump

Un oficial american a interferat
în ancheta FBI privind emailurile

lui Clinton
Patrick Kennedy, sub-
secretar de Stat, ar fi
încercat să interfereze
în ancheta privind peri-
clitarea securităţii prin
utilizarea unei adrese
private şi ar fi exercitat
presiuni pentru declasi-
ficarea unor documente
secrete sustrase din
emailul lui Hillary Clinton,
conform FBI, citează
Reuters. Rapoartele FBI
în cauză conţin interviuri
cu oficiali ai agenţiei şi
au fost făcute publice
luni.

Acuzaţiile împotriva lui Patrick Kennedy, subsecretarul
de Stat, sunt înfăţişate în sumarul interviurilor
investigaţiei Biroului Federal (FBI) ce a durat un an
de zile, în privinţa utilizării unei adrese de email
private de către Hillary Clinton, pentru a manevra
informaţii clasificate ale Guvernului american.
Deşi FBI-ul a decis să nu facă publice conţinutul
emailurilor, acuzaţia asupra intervenţiei a alimentat
convingerile republicanilor că oficialii administraţiei
Barack Obama au încercat să o protejeze pe Clinton
de răspundere penală. FBI nu a recomandat inculparea
acesteia şi a apărat integritatea investigaţiei.
Hillary Clinton le-a spus anchetatorilor că nu a
beneficiat de nicio informare sau pregătire specială
în ceea ce priveşte procedurile de lucru cu informaţiile
clasificate sau cu modul de păstrare a înregistrărilor
federale. Aceasta a declarat că folosirea unui server
privat a însemnat o greşeală şi şi-a cerut scuze
pentru aceasta.
Un oficial FBI, al cărui nume este redactat, a mărturisit
anchetatorilor că Kennedy a făcut presiuni "în mod
repetat" asupra unor diverşi oficiali FBI pentru a face
publice informaţiile dintr-unul dintre emailurile lui
Clinton. Emailul conţinea informaţii despre atacul
mortal din 2012 asupra consulatului SUA din Benghazi,
Libia şi includea informaţii ce aveau ca sursă FBI-ul,
ceea ce însemna că agenţia federală avea ultimul
cuvânt în privinţa informaţiilor secrete.
Un purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat,
Mark Toner, a declarat că Kennedy nu făcea presiuni
asupra FBI-ului ci doar încerca să înţeleagă mai bine
cum funcţionează procesul de clasificare al informaţiilor.
Disputa a fost iniţiată la începutul anului 2015, în
timp ce oficialii revizuiau cele aproximativ 30.000 de
emailuri ale lui Clinton.
Oficialul a declarat că Biroul de Consiliere Juridică al
Departamentului de Stat l-a contactat telefonic pentru
a-i pune întrebări în privinţa clasificării informaţiei,
dar FBI şi-a susţinut decizia.
La scurt timp după acel apel, a fost primit un alt apel
telefonic din partea lui Kennedy, în care acesta
"oferea ajutorul său în privinţa modificării clasificării
emailurilor pentru un schimb cinstit".
Oficialul FBI a adăugat că a luat parte la cel puţin
alte două discuţii în care Kennedy a continuat să
facă presiuni asupra FBI-ului în privinţa emailurilor.
Potrivit oficialului, Kennedy părea să încerce să o
protejeze pe Clinton prin minimalizarea aparenţelor
informaţiilor clasificate în emailurile de pe serverul
privat pe care aceasta l-a folosit în timp ce era
secretar de stat al SUA.
Donald Trump, candidatul republican la funcţia de
preşedinte, a acuzat-o de mai multe ori pe Hillary
Clinton de încălcarea procedurilor de securitate prin
utilizarea unui email privat.

Donald Trump acuză mass-media
că răspândeşte minciuni pentru a
influenţa alegerile în favoarea lui

Hillary Clinton

Donald Trump acuză "mass-media coruptă" de frau-
darea alegerilor prin răspândirea de minciuni în scopul
asigurării alegerii ca preşedinte a lui Hillary Clinton,
despre care a insunuat că s-ar droga, scrie AFP pe
pagina electronică.
"Alegerile sunt aranjate de mass-media coruptă care
răspândeşte acuzaţii complet false sau chiar minciuni
sfruntate în efortul de a obţine alegerea drept
preşedinte" a lui Hillary Clinton, a declarat Trump la
un miting electoral organizat în statul american New
Hampshire.
Republicanul a mai sugerat că Hillary Clinton ar fi
luat droguri înainte de dezbaterea dintre cei doi
candidaţi la preşedinţia Statelor Unite şi chiar a cerut
ca amândoi să fie supuşi unui test antidrog înainte
de dezbaterea finală.
"La începutul ultimei dezbateri era plină de energie.
La final (...) abia a putut să ajungă până la maşina
ei", a afirmat Trump la mitingul electoral ţinut în
oraşul Portsmouth din New Hampshire.
Controversele stârnite de Donald Trump nu par să
aibă un efect negativ sesizabil în ceea ce priveşte
susţinerea de care candidatul republican beneficiează
din partea electoratului.

Peste 40% dintre americani 
cred acuzaţiile lui Donald Trump

privind fraude electorale
Donald Trump, candidatul republican la funcţia de
preşedinte al SUA, susţine că echipa democrată
pregăteşte fraude masive în scrutinul prezidenţial, în
timp ce sondajele de opinie arată că 41% dintre
alegători tind să îl creadă pe controversatul magnat
new-yorkez
"Sigur că au loc fraude masive în procesul electoral.
De ce neagă liderii republicani acest lucru? Sunt atât
de naivi!", a transmis Donald Trump prin Twitter, citat
de site-ul Politico.com.
Pe fondul recentelor disensiuni, Trump a îndemnat
liderii republicani să dea dovadă de solidaritate:
"Trebuie să ne mobilizăm toţi pentru a câştiga aceste
alegeri. Nu putem avea încă patru ani politici de tipul
celor ale lui Barack Obama. Sau mai rău", a subliniat
Trump.
"Scrutinul este aranjat de presa necinstită şi
distorsionată care o favorizează pe escroaca Hillary,
iar în multe secţii se pregătesc fraude; trist", a insistat
Trump, fără a prezenta dovezi în sprijinul acuzaţiilor.
Conform unui sondaj de opinie Politico.com/Morning
Consult, 41% dintre americani tind să creadă că s-ar
pregăti fraude electorale pentru a nu se permite o
victorie a candidatului republican.
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ACTUALITATE

Logo-ul oraşului Bucureşti
pentru Euro 2020 a fost lansat:

Podul Basarab, elementul
reprezentativ

Logo-ul oraşului gazdă Bucureşti pentru Campionatul Eu-
ropean din 2020 a fost lansat, sâmbătă, la Arena
Naţională, în prezenţa oficialilor UEFA, Guvernului,
Primăriei şi reprezentanţilor Federaţiei Române de Fotbal,
iar Podul Basarab este elementul reprezentativ.

Logo-ul oraşului Bucureşti pentru Euro 2020 a fost lansat:
Podul Basarab, elementul reprezentativ
Odată cu lansarea logo-ului oraşului gazdă Bucureşti, a
fost expus pentru publicul larg, în faţa Arenei Naţionale,
totemul Euro 2020, o structura 3D al cărei element central
este Cupa Henri Delaunay stilizată şi înconjurată de
siluetele suporterilor de pretutindeni care celebrează bu-
curia fotbalului. Elementul de legătură este reprezentat de
poduri celebre care conectează oraşele gazdă. Pentru
Bucureşti a fost ales Podul Basarab.

Campionatul European din 2020 va marca aniversarea a
60 de ani de la debutul competiţiei, iar UEFA va aborda un
format inedit pentru această ediţie. Astfel, România, alături
de alte 12 ţări, va fi co-organizatoare a Campionatului Eu-
ropean din 2020 şi va găzdui la Bucureşti patru partide –
trei din grupe şi una din optimi.
Din partea UEFA a fost prezent în cadrul ceremoniei de la
Bucureşti Davor Suker, oficial UEFA, care a vorbit despre
felul în care a fost gândit Euro 2020: "Cu 13 oraşe care
vor găzdui meciurile, vom oferi o oportunitate minunată
fanilor de a savura experienţa Eruo direct acasă. Inclusiv
în Bucureşti, un oraş vibrant, bogat în tradiţii şi istorie, cu
un mix fascinant de vechi şi nou. În patru ani de acum
înainte vom fi martorii unui spectacol de neuitat, al celui
mai bun fotbal pe care îl pot oferi echipele naţionale ale
Europei", a declarat Davor Suker.
Răzvan Burleanu, preşedintele Federaţiei Române de Fot-
bal a adăugat: "Pentru Bucureşti şi pentru România,
proiectul Euro 2020 are o valoare aproape imposibil de
cuantificat la dimensiunile ei reale. Pentru că nu vorbim
doar de un turneu, de meciuri punctuale, de evenimente
organizate, ci de reacţii şi implicaţii pe termen mediu şi
lung. Lucrăm în permanenţă pentru un succes organiza-
toric sportiv, dacă ne referim la cele patru partide pe care
le vom găzdui. După încheierea competiţiei fotbalistice,
toate lucrările de infrastructură realizate vor servi la dez-
voltarea durabilă a societăţii noastre, succesul evenimen-
tului va contribui la creşterea atractivităţii Bucureştiului şi
României, iar copiii noştri vor redescoperi mai uşor cât de
important este să creşti prin sport şi prin valorile lui".
Strategia de dezvoltare, precum şi proiectele FRF pentru
Euro 2020 presupun realizarea celor patru facilităţi de
antrenament, a celor 400 de terenuri de fotbal, construcţia
de autostrăzi, terminale aeroportuare, legături de transport
între oraş şi aeroport, dezvoltarea urbanistică a
Bucureştiului. Pentru anul următor vor fi direcţionate trei
milioane de euro pentru terenuri, iar cele patru stadioane

Giuleşti, Dinamo, Ghencea şi Arcul de Triumf vor fi recon-
struite.
Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat: "Vă asigur
că proiectele asumate de Municipalitate vor fi finalizate.
Mă refer la modernizările de infrastructură care intră în re-
sponsabilitatea PMB – reabilitarea străzilor, modernizarea
arterelor cu linii de tramvai din zona adiacentă Arenei
Naţionale, realizarea de parcări. Sunt proiecte de
anvergură, esenţiale pentru buna desfăşurare a
competiţiilor, dar de care bucureştenii vor beneficia în con-
tinuare. Şi pentru fiecare dintre acestea deja au fost făcuţi
paşi concreţi, aşa cum am promis. Capitala Romaniei va
fi pregatită! Sunt mândră că Bucureştiul se află printre
oraşele care participă la această mare sărbătoare a fot-
balului, Campionatul European 2020".
"În parteneriat cu Federaţia Română de Fotbal şi respec-
tând standardele UEFA, MDRP prin compania noastră va
realiza patru arene care totalizează peste 70.000 de locuri
pentru toţi fanii sportului: 8.000 de locuri la stadionul Arcul
de Triumf, 18.400 de locuri la stadionul Giuleşti, 20.000 de
locuri la stadionul Dinamo şi 30.000 de locuri la stadionul
Steaua. Finaţarea este asigurată de Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice şi estimăm un cost de
aproximativ 1.500 de euro pentru fiecare loc din tribună.
Guvernul României a declarat deja Euro 2020 drept proiect
de interes naţional", a punctat Manuela Irina Pătrăşcoiu,
director general la Compania Naţională de Investiţii.
Bucureşti se alătură astfel oraşelor gazdă Londra, Roma
şi Baku, care au celebrat deja lansarea logo-ului turnelului.
Urmează evenimente similare în celelalte nouă oraşe: Am-
sterdam, Bilbao, Bruxelles, Budapesta, Copenhaga,
Dublin, Glasgow, Munchen şi Sankt Petersburg.
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Partidul Popular European salută 
decizia forţelor antioligarhice

privind candidatul unic
Partidul Popular European salută decizia forţelor antioli-
garhice privind candidatul unic; „Andrei Năstase a demonstrat
că interesul ţării e mai presus de ambiţiile personale”
Decizia lui Andrei Năstase de a se retrage din cursa
prezidenţială în favoarea Maiei Sandu are ecouri peste
hotare. Partidul Popular European, cel mai mare şi cel mai
influent partid politic la nivel european pe segmentul de
centrul-dreapta, a salutat decizia forţelor antioligarhice de
a merge la scrutinul din 30 octombrie cu un candidat unic.
Preşedintele PPE Joseph Daul a ţinut să-şi exprime
respectul pentru liderul PPDA care, potrivit lui, a demonstrat
că interesele Republicii Moldova sunt mai presus de
ambiţiile sale personale.
„PPE a fost de la început un susţinător fervent al unui
candidat comun de centru-dreapta şi suntem încântaţi de
decizia înţeleaptă a PLDM şi a Platformei Demnitate şi
Adevăr de a o sprijini în mod oficial pe Maia Sandru în
calitate de candidat comun al segmentului de centru-
dreapta. Maia Sandu este un politician curajos, onest şi
dedicat, care are în suflet cele mai bune interese ale
Moldovei", a declarat preşedintele PPE, Joseph Daul.
„Aş dori să exprim cel mai profund respect liderului PPDA,
Andrei Năstase, pentru decizia sa de a se retrage din
cursp. Năstase a arătat că interesele ţării sunt deasupra
ambiţiilor politice personale”, a adăugat Joseph Daul.
Grupul PPE este cel mai mare şi cel mai influent partid
politic la nivel european pe segmentul de centrul-dreapta,
care include în prezent 75 de partide membre din 40 de
ţări, preşedinţii ai Comisiei Europene şi ai Consiliului Eu-
ropean, şapte şefi de stat şi guverne UE şi 5 din afara UE,
14 membri ai Comisiei Europene şi cel mai mare grup din
Parlamentul European. Platforma Demnitate şi Adevăr a
decis să o sprijine pe Maia Sandu la alegerile prezidenţiale
şi i-a solicitat să-şi asume punctele prioritare din programul
prezidenţial al lui Andrei Năstase pentru primul an de ac-
tivitate, construit în baza revendicărilor populare, enunţate
de cetăţeni la protestele desfăşurate pe parcursul timpului. 
Retragerea lui Andrei Năstase din cursa prezidenţială în
favoarea candidatului PAS semnifică, practic, o revoluţie
în politica moldovenească, perindată de-a lungul inde -
pen denţei ţării de interese înguste şi oportunişti, care au
pus mereu în prim-plan propriile foloase, scopuri şi ambiţii.

Andrei Năstase şi Maia Sandu,
front comun împotriva lui 

Plahotniuc: Coordonatorul
corupţilor va ajunge la puşcărie

Adevărata luptă împotriva corupţiei va începe după alegerile
prezidenţiale, iar oligarhul Vladimir Plahotniuc, coordonatorul
corupţilor, va ajunge la puşcărie. Asta promit într-un glas
Andrei Năstase şi Maia Sandu. Liderul PPDA şi cel al
PAS au participat împreună la o întâlnire cu alegătorii din
Mândreşti, Teleneşti, satul de baştină al lui Andrei Năstase.
Acolo liderul mişcării protestatare a anunţat că PPDA a
decis să o susţină pe Maia Sandu drept candidat unic al
forţelor antioligarhice la alegerile prezidenţiale.
„Am decis cu Platforma Demnitate şi Adevăr ca în acest
scrutin că este mai bine pentru ţară, mai bine pentru copiii
noştri ca alături de noi să fie un partener de încredere.
Acest partener este PAS. Este format din oameni ca şi
noi. Nimeni nu ne-a influenţat această decizie, niciun
interes ascuns, doar interesul ţării, dragostea de ţară. Era
absolut firesc să luăm această decizie”, a declarat liderul
PPDA. 

„Colegii de la Platforma DA şi Andrei Năstase deja au
demonstrat că sunt altfel de politicieni. Oameni apreciază
enorm gestul pe care l-aţi făcut. Peste tot oamenii îşi doresc
acelaşi lucru: să răsturnăm acest sistem oligarhic, să pornim
adevărata luptă împotriva corupţiei. Să-l punem pe şeful
corupţiei la închisoare în următoarele câteva luni şi să
începem să construim o societate şi o ţară în care instituţiile
funcţionează în interesul cetăţenilor. Vorbeam des pre coor-
donatorul corupţilor, cel care a subordonat in sti tuţiile statului,
iar numele lui este Plahotniuc pentru cei care nu înţeleg din
prima. Suntem tare supăraţi pe corupţi şi vom începe
curăţarea acestui sistem pentru că din cauza lor nu avem
locuri de muncă”, a adăugat Maia Sandu.
Liderii PPDA şi PAS au adăugat că următorul obiectiv
după scrutinul prezidenţial sunt alegerile parlamentare
anticipate şi eliberarea Legislativului de sub jugul lui Pla-
hotniuc. „Parlamentul azi îl reprezintă pe Plahotniuc, nu
pe popor. Azi controlează un Parlament prin corupere,
prin mizeria pe care o emană. De aceea avem oblgaţia ca
după ce câştigăm prezidenţialele, să ne eliberăm de acest
criminal. Până nu-l duc la puşcărie nu scapă acest cretin
şi acest criminal. Nu contează de pe ce post voi face
acest lucru, dar împreună cu toţi îl vom face să plătească
pentru toate crimele sale”, a declarat liderul PPDA.
„După prezidenţiale vin alegerile parlamentare. Trebuie
să consolidăm cele două partide şi să venim să preluăm
puterea în Parlament, astfel încât să putem face transfor-
marea mai repede. Până atunci trebuie să facem tot posi -
bi lul ca să nu pierdem lupta pentru preşedinţie”, a spus
Maia Sandu. Precizăm că Platforma DA i-a solicitat Maiei
Sandu să-şi asume principalele puncte din programul
electoral al lui Andrei Năstase. Printre acestea sunt
insistarea pe desfăşurarea unei anchete internaţionale
privind jaful miliardului,  neadmiterea restituirii de către
cetăţeni a banilor furaţi de la bănci, desemnarea unui
procuror independent, înaintarea unor iniţiative legislative
privind reformarea justiţiei şi combaterea corupţiei, etc. 

Solidari cu Andrei Năstase:
Susţinătorii liderului PPDA spun
că vor respecta decizia luată cu

privire la candidatul unic
Susţinătorii lui Andrei Năstase şi membrii Platformei DA
spun că vor respecta decizia luată cu privire la candidatul
unic desemnat. Unii locuitori din satul Mândreşti, raionul
Floreşti, au recunoscut că le este greu să accepte gestul
liderului mişcării protestatare de a ieşi din cursa prezidenţială,
dar susţin că vor fi solidari cu el şi pe 30 octombrie vor
vota pentru Maia Sandu. Susţinătorii lui Andrei Năstase şi
ai Platformei DA au primit vestea despre susţinerea can-
didatului unic la prezidenţiale cu emoţii. Ei spun că respectă
decizia lui Andrei Năstase, iar pe 30 octombrie vor vota
pentru Maia Sandu. 

Pompierii din Moldova, instruiţi
de salvatorii din Cehia în cazul

unor eventuale scurgeri de
substanţe chimice

Pompierii din Moldova au primit în dar zeci de echipamente
speciale noi şi au fost instruiţi în cazul unor eventuale
scurgeri de substanţe chimice. Timp de o săptămână, sal-
vatori din Cehia s-au aflat la Chişinău şi au simulat
împreună cu specialiştii de la noi diferite situaţii de risc. 
În cadrul aplicaţiilor, salvatorii au utilizat noul echipament
de protecţie şi au intervenit în cazul unor presupuse
scurgeri de substanţe periculoase. Cursul de instruire
face parte dintr-un proiect moldo-ceh de gestionare a
situaţiilor de risc, care a început să fie implementat în
2015 şi va dura până în 2017.
La aplicaţii au participat 24 de pompieri din ţara noastră,
care au fost instruiţi de 12 specialişti străini. Valoarea
totală a proiectului este de peste 300 mii euro, bani oferiţi
de Cehi. 

"Poftă mare, Chişinău", 
în stil american

De hramul oraşului Chişinău, Jurnal TV a surprins din
nou. Pentru al şaselea an consecutiv, postul nostru de
televiziune v-a invitat la cel mai mare festival gastronomic
din ţară: "Poftă mare, Chişinău!". 

De această dată, am sărbătorit în stil american şi am
pregătit delicioasa supă de porumb Corn Chowder. Pentru
asta au fost folosite 45 de kilograme de porumb dulce, 10
kilograme de bacon, peste 30 de kilograme de ceapă,
morcov, dar şi 50 de kilograme de lapte.  Delicioasa supă
de porumb a fost pregătită pe ritmurile pieselor mai multor
interpreţi renumiți din Statele Unite ale Americii. Procesul
a fost dirijat de bucătarul-şef, doamna Dora, care a fost
ajutată de mai mulţi prezentatori şi reporteri de la Jurnal
TV. Timp de două ore, cât a fost pregătită delicioasa supă
din porumb, sute de oameni au așteptat nerăbdători.
Amintim că, în ultimii ani, de Ziua orașului, Jurnal TV a
făcut porții record de ciulama, paella, paste Bolognese și
cârnăciori. În 2015, echipa noastră a stabilit o nouă
performanță şi a pregătit o tocană braziliană cu fasole,
numită Feijoada. 

Concediul de maternitate ar
putea fi redus de la trei la doi ani

Concediul de maternitate ar putea fi redus de la trei la doi
ani. Cu această propunere a venit vicepreşedinta Parla-
mentului, Liliana Palihovici, făcând referire la iniţiativele
legislative, ce au scopul de a susţine populaţia şi de a
încuraja dezvoltarea demografică.
„Deja sunt câteva iniţiative legislative în Parlament, ce se
referă la susţinerea mamelor tinere şi opţiunea de modificare
a conceptului concediului de îngrijire a copilului şi reducerea
termenului acestuia până la 2 ani”, a declarat vicepreşedintele
PLDM. Totodată, Palihovici propune ca femeile, care vor
accepta un concediu de îngrijire a copilului până la vârsta
de 2 ani, să beneficieze de o indemnizaţie de îngrijire a
copilului în valoare de 65-70% din salariul pe care l-a avut
până la concediul de maternitate. Potrivit deputatei, această
iniţiativă va permite mamei să ofere o creştere mai bună
copilului, ea rămânând competitivă profesional pe piaţa
muncii.„Prioritatea noastră trebuie să fie bunăstarea tuturor
cetăţenilor, asta ar aduce schimbări pozitive în sectorul
demografic al Republicii Moldova”, a adăugat Liliana Pal-
ihovici. “În Parlament vom spori şi numărul audierilor par-
lamentare a instituţiilor responsabile de implementarea
Programului naţional strategic în domeniul securităţii de-
mografice a Republicii Moldova 2011-2025”, a conchis
vicepreşedinta Parlamentului Liliana Palihovici.

Acţiune de caritate la Hânceşti

Cadouri, haine şi încălţăminte pentru 48 de copii de la
şcoala-internat din satul Cărpineni, raionul Hânceşti. Cu
ocazia Ziua Juristului, care va avea loc mâine, Institutul
Naţional al Justiţiei a decis să organizare o acţiune de
caritate pentru a susţine casa de copii.
În perioada iulie-octombrie, angajaţii instituţiei, viitori
procurori şi judecători, care participă la cursurile de
formare, un grup de studenţi de la Universitatea de
Medicină şi de la ULIM, au decis să colecteze bani pentru
a aduce o rază de căldură în sufletele copiilor.
Din banii adunaţi, organizatorii au cumpărat cadouri, haine
şi încălţăminte, care vor fi oferite mâine. De asemenea,
elevii vor vizita Institutul Naţional al Justiţiei, unde vor
avea ocazia să participe la câteva scenete cu clovni,
după care, la ora 15.00, vor vizita Delfinariul din Chişinău. 
În prima jumătate a anului curent, procurori şi judecători
în formare şi angajaţii Institutului Naţional al Justiţiei au
mai organizat două acţiuni de caritate. Aceştia au mers cu
surprize la copiii de la Gimnaziul-internat nr. 3 din capitală,
dar şi la micuţul Dinu din Mileştii Mici, raionul Ialoveni,
care urma să treacă un curs de tratament în Turcia.
La 19 octombrie, comunitatea juriştilor din Republica
Moldova îşi celebrează sărbătoarea profesională. În 2016,
Institutul Naţional al Justiţiei împlineşte 10 ani de la
formare. 

MOLDOVA DE PESTE PRUT
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OASPEȚI DRAGI DIN BISTRIȚA
LA CENACLUL DIN NEW YORK

Este întotdeauna o mare bucurie și, în același timp, o onoare să primim la
cenaclul literar ”Mihai Eminescu” din marea metropolă americană New York

oaspeți dragi din patrie. 
În seara zilei de vineri, 14 octombrie, la restaurantul Boon (fost Bucharest)

din Sunnyside, s-a desfășurat sesiunea specială a cenaclului la care au participat,
ca invitați de onoare, trei reprezentanți de frunte ai culturii din orașul ardelenesc
Bistrița: Dorel Cosma, Elena M.Câmpan și Menuț Maximinian.

președintele cenaclului, prof. dr. Theodor Damian, a urat oaspeților bun
venit în mijlocul iubitorilor de cultură din New York și a evocat deosebita
ospitalitate cu care a fost primit în Bistrița, unde lansase revista ”Lumină Lină”. 

În cadrul acestei sesiuni speciale de cenaclu, au fost lansate cărțile: ”Bistrița
în revoluție” și ”Bilet de călătorie” de Dorel Cosma, ”poezia noastră cea de toate
zilele” de Elena M. Câmpan și ”Muchia dealului” de Menuț Maximinian. De
asemenea, a fost prezentată revista ”Conexiuni” editată de Centrul Cultural
Municipal Bistrița și ”Bistrița culturală”, suplimentul revistei ”Conexiuni”.

Despre cărțile și revistele lansate au vorbit cu admirație președintele
cenaclului, scriitorul Theodor Damian, prof. Mariana Terra, editor al ziarului
”Romanian Journal”, și prof.univ. Valentina Ciaprazi.

Distinșii noștri invitați au prezentat aspecte semnificative din multilaterala și
rodnica lor activitate pusă în serviciul iubitorilor de cultură de pe întreg cuprinsul
României. 

Din partea Institutului Român de Teologie și Spiritualitate Ortodoxă  ”Capela
Sf. Apostoli petru și pavel” din New York, a Cenaclululi Literar ”Mihai Eminescu”,
a revistei ”Lumină Lină”, (gracious Light) din New York, domnul Theodor Damian
a înmânat DIpLOMA DE EXCELENȚĂ  fiecărui invitat de onoare din această
seară ”pentru merite deosebite în activitatea internațională de promovare a
valorii culturii  și spiritualității neamului românesc”. 

Duminică, 16 octombrie, oaspeții noștri au participat la slujba religioasă
oficiată de preotul-paroh Theodor Damian în biserica ”Sf. Apostoli petru&pavel”
din Astoria, Queens, după care, în sala socială, invitații au vorbit despre cultura
românească și au citit din creația personală. 

Am solicitat domnului prof.dr. DOREL COSMA câteva opinii despre românii
din New York pe care i-a cunoscut și despre activitatea sa în țară și în străinătate,
având în vedere faptul că dânsul este președintele Uniunii Mondiale de Folclor
și director al Centrului Cultural Municipal ”george Coșbuc” din Bistrița.

”Mă bucur enorm că am putut veni în New York și este pentru mine o reală
încântare că am cunoscut români care respectă tradiția, care își respectă etnia
și care se mândresc că sunt români. Am fost în multe țări, am dus solia
neamului românesc, tradițiile populare ale noastre  și pot spune în deplină
cunoștință de cauză că m-au impresionat românii de aici. Iar Statuia Libertății
este un semn al faptului că în multiculturalismul și multietnicismul din New York,
românii au locul lor bine stabilit ca o comunitate unită, într-o țară în care sunt cu
adevărat liberi. Datorită ospitalității deosebite a preotului Theodor Damian,
datorită doamnei Nicole Smith și domnului Mircea ghiță, care ne-au însoțit în
multe vizite prin oraș,  am văzut puncte de larg interes din New York. Am fost în
centre-cheie din Manhattan, am vizitat o gospodărie americană, o fermă din
Upstate New York, am văzut de aproape Statuia Libertății și multe alte obiective
turistice deosebite din acest imens oraș. Mă întorc acasă cu un bagaj de
impresii pozitive puternice pe care voi încerca să le prezint în scris, apoi la radio
și la postul de televiziune. Vă mărturisesc că rar am întâlnit atâta grijă pentru
oaspeți, atât de caldă prietenie ca cea simțită la dumneavoastră aici, în New
York. M-am simțit și mă simt ca acasă și este minunat. Îmi pare rău că trebuie să
mă întorc acasă în această seară, dar duc cu mine bucuria de a fi întâlnit români
de calitate, români care se mândresc cu etnia lor și care transmit dulcele grai
românesc copiilor și nepoților lor”.
Iată un citat din poezia ”Emoție”, inclusă în cartea ”Biletul de Călătorie” a
poetului Dorel Cosma:

”Energii interioare,
influențe misterioase.
Devii sau te pierzi
în voința latentă
ce se unduiește alene.
Un suflet de vânt
Sporește tăcerea
Exploziilor ascunse,

se zguduie
din temelii

întreaga esență.”
Doamna ELENA M. CÎMpAN și-a exprimat bucuria de a fi cunoscut români de
calitate în New York și este impresionată de activitățile pe care aceștia le
desfășoară: 

”În comunitatea româno-americană de aici, dumneavoastră clădiți, cărămidă
cu cărămidă, edificiul spiritual al neamului, amintindu-ne de inegalabilul Eminescu. 
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Dați-mi voie să transmit mesajul meu de suflet către toți românii iubitori de
cultură din New York. Continuați să creați și să apreciați cultura română, țineți-
vă aproape de țară, fiți la curent cu ce se întâmplă acolo. Multitudinea cărților și
a revistelor este o bucurie, căci în acest fel putem alege. Fiți mândri că aveți o
personalitate marcantă, cum este domnul Theodor Damian, care vă coordonează
multiplele activități culturale de aici. M-ați impresionat prin faptul că participați cu
bucurie la evenimente literare și că nu vă uitați limba și cultura, deși vă aflați la
mii de kilometri de țara natală.”
În cartea dânsei, ”Cabina de probă” (volum de proză scurtă), la început, este
prezentat crezul autoarei în valoarea scrisului: ”Sunt note și acorduri care vin
dinăuntru. Sunt piese ale unei memorii încă tinere. E oglinda în care mă
recunosc. prozele sunt ușoare ca un pahar cu apă. Sunt rare însă și așteptate
în deșert. pustiul din noi, din voi, are nevoie, pe o etajeră, și de această carte.
Vitală. Fără ea aș fi mult mai tristă. Cu ea veți avea porția de singurătate, fără
aer fresh, fără amintire. Ai fost cu mine, Tu, cel din nori. Când te voi întâlni, îți voi
da un autograf. Fără tine, Divinule, n-aș fi simțit înaripare. N-aș fi trăit de mii de
ori același rând. Viața mea a fost mult mai bogată în cărți. 
N-am mânuit existența așa cum aș fi vrut. Am fost, în schimb, în cărțile mele,
stăpân”. Din volumul de poezii”Lăcrămioare de zăpadă” al doamnei Elena M.
Cîmpan:

”tu ești istoria mea
și eu sunt poezia ta
așa cum
eu aș fi istoria ta
și tu poezia mea
din cărți de lut
de la-nceput
și poate că cineva
într-o viitoare zi
va mai scrie
o istorie a poeziei
sau
o poezie a istoriei.”

(poezia istoriei)
Ziaristul MENUȚ MAXIMINIAN  a fost bucuros să ne împărtășească opinia

sa despre New York și despre românii pe care i-a văzut aici.
”M-am simțit foarte bine. Am cunoscut români veniți în America din diferite  zone
ale țării. Când am trecut Oceanul, am fost emoționat pentru că nu știam ce ne
va aștepta în New York. Norocul nostru este că am venit la a doua familie, la
”familia de duminică”, cum îi spuneți dumneavoastră. M-a impresionat să aflu că
vă întâlniți în fiecare duminică, la biserică, că aveți cenaclu, cum a fost acela de
vineri în care ne-ați prezentat pe noi și o parte din cărțile noastre. 

M-am bucurat că m-am întâlnit și cu colegi jurnaliști de aici. Am citit două ediții
ale ziarului ”Romanian Journal” și mi-a plăcut mult faptul că aveți întotdeauna
articole despre comunitatea româno-americană din New York și din alte state
ale Americii.De asemenea am văzut că prezentați cu mare grijă situația din țară
și din lume. Vă felicit  și îl felicit pe directorul ziarului, domnul Vasile Bădăluță, pe
care l-am cunoscut, vă felicit pentru că scoateți în evidență ce are mai bun
românul. Eu lucrez ca redactor la ziarul ”Răsunetul” și în curând se vor împlini
200 de ani de la nașterea lui Andrei Mureșan, autorul poeziei Imnului național.
Vom organiza manifestări importante cu acest prilej. Am văzut atât de multe în
acest scurt sejur american, încât pot spune că m-am încărcat sentimental pe
viață. De la noi din țară, America este privită ca un miraj, un vis peste Ocean.
Mulți români și-ar fi dorit, și-ar dori să se stabilească aici. Dar în același timp,
cred că există și un miraj pentru Europa, căci mulți americani s-au stabilit acolo
și apreciază cultura, istoria milenară de acolo. Vreau să vă spun că am fost im-
presionat și de faptul că americanii care m-au întrebat de unde sunt și le-am
spus că sunt român din Transilvania, mi-au spus că știu de Dracula, de Nadia
Comăneci, de Ilie Năstase, de gheorghe Hagi...  Dați-mi voie să vă felicit pe
dumneavoastră, ziariștii, pentru munca pe care o faceți cu pasiune și pentru
strădania de a păstra și transmite tradițiile noastre”.  Din poezia ”Dincolo”,
inclusă în volumul ”Muchia malului” a lui Menuț Maximinian:

”Căutările
Au trecut gardul.
peste stânci
E viață albastră.
Dacă mergi
Dincolo de cărări,
Întâlnești oameni.
Dacă vrei,
Dincolo de viață
Îți găsești calea.”

prezența a trei dintre cei mai apreciați oameni de cultură din Bistrița-România a
fost o sărbătoare pentru membrii comunității româno-americane din New York.
Mulțumim mentorului de gând și simțire românească, domnului Theodor Damian,
datorită căruia am avut plăcerea și onoarea de a face cunoștință cu oameni de
valoare ai uni neam de valoare. Căci întâlnirile din cadrul cenaclului literar
”Mihai Eminescu”, de la slujbele religioase din biserică, discuțiile bilaterale,
toate aceste manifestări culturale de excepție ne fac mai puternici, mai buni, mai
mândri de etnia noastră milenară.

prof. Mariana Terra  
foto: Alex Marmara
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Cum evoluează 
credinţa în Dumnezeu

Inteligenţă şi religiozitate
în Europa

Datele cercetării sociologice realizate de Richard
Lynn, John Harvey şi Helmuth Nyborg în 2009 relevă
existenţa unei corelaţii negative între inteligenţă şi
religiozitate. Pe un eşantion de 137 de ţări de pe
toate continentele, cei trei cercetători au găsit o
corelaţie de 0,60 între coeficientul de inteligenţă
naţional şi respingerea credinţei în Dumnezeu (disbelief
in God). Corelaţia este statistic foarte semnificativă
(p < 0,001) (R. Lynn, J. Harvey, H. Nyborg, 2009, p.
13).
Consider că rezultatele acestei cercetări ar merita să
fie cunoscute şi evaluate critic, din punct de vedere
metodologic, de către sociologii din ţara noastră. Pe
de altă parte, nu pot să nu deplâng că, în timp ce pe
plan internaţional cercetările sociologice de teren
privind religiozitatea sunt tot mai numeroase, în mo-
mentul de faţă în România ele lipsesc aproape cu
desăvârşire. Sondajele de opinie tip „Câtă încredere
aveţi în instituţiile fundamentale ale statului (între
care şi în Biserică)” nu sunt de natură să suplinească
cercetarea sociologică fundamentală în domeniu. Ne
putem întreba: există şi în România un declin al
religiozităţii la adolescenţi şi tineri, aşa cum se
înregistrează în SUA şi în alte ţări europene? Cum
evoluează credinţa în Dumnezeu în funcţie de
apartenenţa la gen (masculin/feminin)? De ce sărăcia
corelează pozitiv cu religiozitatea şi nivelul de
şcolarizare superior cu lipsa credinţei în Dumnezeu?
Este inteligenţa emoţională un bun predictor al
religiozităţii? Dar inteligenţa generală? Are suport
empiric ipoteza teoretică „Frustrare, Submisivitate,
Religiozitate”? Ce relaţie există între nivelul de
educaţie şcolară şi nivelul de religiozitate? Iată doar
câteva întrebări care îşi aşteaptă răspunsul.
Este preferabilă cunoaşterea aproximativă decât
necunoaşterea absolută
Stabilirea proporţiei persoanelor dintr-o ţară care cred
în Dumnezeu, respectiv nu cred în Dumnezeu, este
o operaţie foarte dificilă, cu atât mai mult când se
intenţionează compararea naţiunilor sub raportul
religiozităţii. Profesorul de sociologie Phil Zuckerman
de la Claremont Graduate University (SUA), care a
în tre prins o astfel de cercetare comparativă inter na -
ţio  nală, semnalează obstacolele întâmpinate: 
1) rata ridicată a nonrăspunsurilor; 
2) dificultatea construirii eşantioanelor probabiliste; 
3) climatul politic/cultural potrivnic unor cercetări

vizând religiozitatea; 
4) echivalenţa terminologică (de exemplu, semni fi ca -

ţia termenului de „ateu” nu este identică în toate
ţările şi culturile); 

5) varietatea metodologiilor utilizate de diferiţii cer -
cetători ai problemei.

Profesorul Phil Zuckerman aduce în discuţie aceste
dificultăţi, ilustrând cu cercetări sociologice concrete
rezultatele diferite ce apar în funcţie de terminologie. 

În unele ţări, termenul de „ateu” este stigmatizat şi
cei care nu cred în Dumnezeu se feresc să se declare
atei. Într-o cercetare din 2003, Andrew Greeley a
găsit că 41% dintre norvegieni, 48% dintre francezi
şi 54% dintre cehi au declarat că nu cred în Dumnezeu.
Când li s-a cerut să se autoidentifice, numai 10%,
19% şi respectiv 20% s-au identificat ca „atei”. În
aceeaşi cercetare, 31% din eşantionul de britanici au
declarat că nu cred în Dumnezeu, dar numai 10% s-
au autoidentificat „atei”.
Nu este totuna cum formulăm întrebările: „Credeţi în
existenţa lui Dumnezeu?” sau „Credeţi în Dumnezeu?”.
În cercetarea profesorilor Richard Lynn, John Harvey
şi Helmuth Nyborg (2009) s-a optat pentru formularea
„Credeţi în Dumnezeu”, respectiv „Nu credeţi în Dum-
nezeu”.
Toate aceste obstacole şi, cu siguranţă, încă altele
(bunăoară, experienţa de subiect în anchetele socio-
logice, capacitatea de autoreflecţie inegală a populaţiilor)
fac din măsurarea religiozităţii medii a populaţiilor
doar o aproximare, nu o determinare precisă şi
exactă.
Acelaşi lucru se poate spune şi despre media
inteligenţei unei populaţii, în cazul nostru a popoarelor
şi naţiunilor cuprinse în cercetare. Însăşi coeficientul
de inteligenţă (IQ) ridică serioase probleme de inter-
pretare, iar media aritmetică adesea ascunde adevărul,
nu îl relevă (trebuie luată în calcul şi dispersia în jurul
mediei).
Să privim, aşadar, cu prudenţă rezultatele echipei de
cercetători (R. Lynn, J. Harvey, H. Nyborg, 2009),
care au condus la concluzia că media inteligenţei
este un predictor al religiozităţii. Voi restrânge aria
cercetării doar la raportul media inteligenţei/religiozitate
din ţările Europei cuprinse în eşantion. Din cele 137
de state cuprinse în cercetare, reprezentând 95%
din populaţia Terrei, am selectat ţările din Europa (33
de ţări) în care s-a făcut investigaţia (Tabelul 1)
Tabelul 1. Coeficientul de inteligenţă (media) şi
proporţia persoanelor care declară că nu cred în
Dumnezeu (după R. Lynn, J. Harvey, H. Nyborg,
2009, p. 14)
Țări europene IQ Nu cred în Dumnezeu (%)
Albania 90 8
Austria 100 18
Belarus 97 17
Belgia 99 43
Bulgaria 93 34
Croația 90 7
Danemarca 98 48
Elveția 101 17
Estonia 99 49
Finlanda 99 28
Franța 98 44
Germania 99 42
Grecia 92 16
Irlanda 92 5
Islanda 101 16
Italia 102 6
Letonia 98 20
Lituania 91 13
Marea Britanie 100 41,5
Norvegia 100 31
Olanda 100 42
Polonia 99 3
Portugalia 95 4
Republica Cehă 98 61
RepublicaMoldova  96 6
România 94 4
Rusia 97 27
Slovacia 96 17
Slovenia 96 35
Spania 98 15
Suedia 99 64
Ucraina 97 20
Ungaria 98 32

În Europa sunt opt ţări în care proporţia celor care
declară că nu cred în Dumnezeu este de până la
10% (Albania, Croaţia, Irlanda, Italia, Polonia, Portugalia,
Republica Moldova, România) şi opt ţări în care
proporţia celor care declară că nu cred în Dumnezeu
depăşeşte 40% (Danemarca, Estonia, Franţa, Ger-
mania, Marea Britanie, Olanda, Republica Cehă,
Suedia). Irlanda este ţara cu proporţia cea mai mică
de persoane care declară că nu cred în Dumnezeu
(3%), iar Suedia, ţara cu cea mai mare proporţie
(64%) de persoane care declară că nu cred în Dum-
nezeu. De la 3% la 64% plaja variaţiei este foarte
largă. Cum se explică această situaţie?
România – printre ţările europene cu cel mai mic
procent de persoane care declară că nu cred în
Dumnezeu
Cu 4% persoane care declară că nu cred în Dumnezeu
România este, alături de Irlanda, Polonia şi Portugalia,
printre ţările europene cu cel mai mic procent de per-
soane care declară că nu cred în Dumnezeu (5% şi
mai puţin de 5% din totalul populaţiei). Populaţia
acestor ţări aparţine preponderent religiilor ortodoxă
(România) şi romano-catolică (Irlanda, Polonia şi
Portugalia). Putem trage concluzia că nu religia
majoritară, ci alţi factori determină numărul redus al
persoanelor care declară că nu cred în Dumnezeu.
Nici media IQ nu pare a fi factorul determinant: media
IQ în România este 94, în Irlanda 92, în Polonia 99 şi
în Portugalia 95. Situaţia economică, PIB-ul (Produsul
Intern Brut) ar putea explica numărul mic al persoanelor
care nu cred în Dumnezeu? Să vedem (Tabelul 2).
Tabelul 2. PIB-ul ţărilor din Europa cu cea mai mică
proporţie de cetăţeni care declară că nu cred în
Dumnezeu (după Wikipedia)

Țara Anul PIB/locuitor nominal estimat
Irlanda 2016 54.464$
Polonia 2015 12.290 $
Portugalia 2013 20.663 $
România 2013 9.387 $

În cazul celor patru ţări luate în discuţie în acest
articol, nici PIB-ul nu este factorul explicativ al
proporţiei scăzute de persoane care declară că nu
cred în Dumnezeu, deşi profesorul Phil Zuckerman
(2007) a găsit o corelaţie pozitivă între sărăcia ţărilor
de pe Glob şi numărul nesemnificativ de atei din
aceste ţări. Profesorul Phil Zuckerman a mai constatat
că există o corelaţie pozitivă între rata individuală a
noncredincioşilor în Dumnezeu şi securitatea
socială/bunăstarea socială (societal security/well-
being).
Fără îndoială, credinţa/noncredinţa în Dumnezeu, ca
orice fenomen social, poate fi raportată la un „nex
complex cauzal”, în care factorii obiectivi (PIB-ul, de
exemplu) se împletesc cu factorii subiectivi (percepţia
asupra distribuţiei avuţiei, asupra dreptăţii sociale
etc.).
Bibliografie
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Lynn, Richard, Harvey, John, Nyborg, Helmuth (2009),
„Average intelligence predicts atheism rates across
137 nations”, Intelligence, 37, pp. 11-15.
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*  *  *
NR. Aşazisul studiu de mai sus este evident manipu-

lativ şi părtinitor (la fel ca marea majoritate a
rapoartelor venite din vest) după cum se vede şi din
cifrele IQ conform cărăra esticii sunt mai puţin inteli -
gen ţi/cunoscători decât vesticii a căror „merit” prini-
pal este că au fost şi sunt mai prădători şi pervertiţi
mental decât esticii.  
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ROMÂNIA DE AZI

TEHNOLOGIA HAARP
– ACUM ȘI ÎN ROMÂNIA

În 1983, Brooks Agnew, expert în tomografia Pământului,
folosind doar 30W energie, realiza tomografii ale scoarţei
terestre şi descoperea zăcăminte petrolifere şi de gaze în
diferite zone ale lumii. Acurateţe: 100%! HAARP foloseşte
însă... 1 miliard de waţi, cu care bombardează ionosfera pentru
„experimente”! Imaginaţi-vă corzile unui pian, corespunzând
straturilor scoarţei terestre. Fiecare strat are propria sa frecvenţă
de rezonanţă. Se emit fascicule de unde radio în pământ. Când
acestea sunt reflectate înapoi, ele apar cu frecvenţa specifică a
straturilor prin care trec. Aşa se poate citi: acestea sunt zăcăminte
de gaze, acesta e zăcământ de petrol etc. Și aşa, cu numai 30
de wați energie, se poate identifica fiecare frecvenţă specifică.
Dacă faci asta cu 1 miliard de waţi, întreagă scoarţă se va
cutremura, încât se va putea provoca... un cutremur!

Programul HAARP (High-frequency Active Auroral Research
Program) în traducere „Programul Activ Auroral de Cercetare
folosind Frecvențe Foarte-Înalte) reprezintă cea mai perfecţionată
şi eficientă tehnologie contemporană în domeniul războiului.
Este un program demarat în 1992 la Institutul de Geofizică al
Universităţii Alaska din Fairbanks, de către Departamentul
Apărării al Statelor Unite. Acest program ştiinţific are un buget
anual, recunoscut oficial, de 30 de milioane de dolari, deşi se
pare că, în realitate, finanţarea este mult mai mare. HAARP
este conectat la unul dintre cele mai mari calculatoare din lume,
iar sistemul propriu-zis se află într-o bază militară de lângă
Gakona, statul Alaska. Acesta constă dintr-un sistem de antene
speciale, de mare putere, care constituie o teribilă armă
(geofizică, strategică şi cosmică) de energie dirijată.

Teoria cutremurelor provocate
România este cunoscută azi ca având o activitate seismică
destul de intensă. Există însă voci care susţin că aceste
cutremure atât de dese nu au loc în mod natural, ci sunt mai
degrabă provocate! Şi de unde să vină cutremurul? Există voci
care susţin că se fac experimente şi se provoacă cutremure cu
ajutorul tehnologiei HAARP chiar de pe teritoriul României: Aici
fenomenul HAARP filmat la Timişoara. Aici combinat cu chemtrails
deasupra Mării Negre. Reputatul doctor Bacalbaşa vorbeşte
aici despre fenomenul HAARP şi modul în care este atacată
România.
Tehnologia HAARP constă într-un sistem de antene speciale,
de mare putere, prin care se realizează „controlul modificărilor
din ionosferă”, care afectează ulterior grav atmosfera şi scoarţa
terestră. Schimbările climatice dramatice care au afectat în
ultima vreme România (şi nu numai) sunt puse pe seama
acestei tehnologii. Conform generalului Emil Străinu, există, nu
întâmplător, cel puţin 3 astfel de instalaţii active în România, cu
care ne-am pricopsit o dată cu aderarea nostra la UE şi NATO.
Se spune că aceste instalaţii pot influenţa chiar comportamentul
uman. Amintiţi-vă de cele 29 de zile fără soare din 2014 şi
efectul deprimant asupra oamenilor. Cum chemtrails sunt ac-
tualmente împrăştiate zi de zi asupra marilor oraşe din România,
iar vremea se schimbă şi ea... brusc, după cum bate... aparatul,
ne punem firesc întrebarea: Cărui scop servesc aceste manipulări
ale vremii şi vremurilor? Că de folos, sigur nu ne sunt.
Instalaţia HAARP, aflată lângă localitatea Corbu din judeţul
Constanţa, a intrat în funcţiune pe la sfârşitul lui august 2010,
iar de-atunci, seismologii români sunt din ce în ce mai alarmaţi
cu privire la activitatea faliei de la Vrancea și a faliei din
Dobrogea, de la Şabla, dar şi de faptul că se înregistrează
seisme în Marea Neagră. Baza din Dobrogea este şi foarte
aproape de centrala nucleară de la Cernavodă, ceea ce dă alte
motive de nelinişte opiniei publice. Ministerul Apărării a refuzat
să răspundă la cererile adresate în legătură cu această instalaţie,
iar temerile ruşilor în ceea ce o priveşte sunt justificate.

Din Dobrogea se poate emite cu o frecvenţa uriaşă înspre
ionosferă, cu o reflexie asupra Iranului, de pildă, ţară în care ar
putea fi induse schimbări climatice majore, cutremure, implicit
foamete, dar şi, cel mai important, mind control (control asupra
minţii cetăţenilor de acolo). Deja se zvoneşte că în lumea
musulmană, actualele revolte, începute în Tunisia şi Egipt,
războiul din Libia şi starea de fapt din Yemen au la bază
inducerea electromagnetică de energii, care să determine voinţa
indivizilor într-un plan de acţiune unitar şi susţinut, adică ceea
ce face proiectul HAARP. Şi este foarte posibil ca toate acestea
să vină de la antenele din Dobrogea, mai ales că revoltele
locale au izbucnit după instalarea acestora şi după cele câteva
luni de probe.
Sistemul este format dintr-un ansamblu de cca 40 de antene,
dispuse pe două rânduri, aflate în vecinătatea unor containere
militare, care ar constitui centrul de comandă. Caz concret:
cutremurul din 2015 cu magnitudine de 4,2 pe scara Richter în
judeţul Vâlcea, în zona seismică Făgăraş-Câmpulung, care a
avut loc la o adâncime de numai 2 km. În aceeași zi, la ora
13:12, a mai avut loc un cutremur, dar în zona seismică Vrancea,
judeţul Buzău, de mai mică intensitate, respectiv 2,8 grade pe
scara Richter, şi la o adâncime de 110 km. În decembrie au mai
avut loc două cutremure de peste 4 grade pe Richter, ambele în
zona seismică Vrancea, unul de 4,1 grade pe 16 decembrie, şi
altul de 4,2 grade pe 18 decembrie. De asemenea, un cutremur
cu magnitudinea de 4,2 grade pe Richter a avut loc pe 15 de-
cembrie, în Marea Neagră. În 2015, cel mai puternic seism, cu
magnitudinea de 4,9 grade pe scara Richter, s-a înregistrat în
data de 29 martie, în judeţul Buzău. Cea mai importantă mişcare
tectonică din România în ultimii ani a fost înregistrată în 2014,
pe 22 noiembrie, când s-a produs un cutremur de 5,7 grade pe
Richter.

Aşa arată cerul înainte de un cutremur marca HAARP!

Există informaţii că folosirea HAARP şi a armelor cu plasmă
influenţează Terra şi locuitorii săi. HAARP este amplasat în
Alaska, regiune care înregistrează nu numai cutremure, ci şi
erupţii vulcanice. Zona dă impresia unui proiect cu scopuri aca-
demice, dar zvonurile indică posibilitatea utilizării HAARP în
scopuri militare, cum ar fi perturbarea zborului avioanelor,
bruierea sistemelor de ghidare ale rachetelor şi ale sistemelor
de comunicaţii sau chiar... controlul populaţiei. Au apărut
speculaţii şi privind posibilitatea ca HAARP să se afle în spatele
isteriei referitoare la încălzirea globală.
Ar putea HAARP să afecteze vremea? În 1958, consilierul
prezidenţial Cpt. Howard T. Orville declara că Departmentul
Apărări al SUA caută metode de a manipula vremea folosind o
rază electronică pentru a ioniza sau dezioniza atmosfera într-o
anumită zonă.

Este scopul tehnologiei HAARP acela de a studia vremea
pentru a ajuta agricultura sau de a influenţa vremea? În cartea
sa Angels Dont Play This Haarp: Advances în Tesla Technology,
(Îngerii nu cântă la această haarpă – Cercetări în tehnologia
Tesla) Nick Begich furnizează date care arată că speculaţiile cu
privire la HAARP nu sunt chiar de domeniul SF.

Cutremurul din Haiti, cel mai puternic din regiune din 1751
încoace, a distrus, practic, o ţară ai cărei locuitori trăiesc sub
limita sărăciei, o ţară lovită în trecut de patru uragane devastatoare.
Urmarea: bogaţii din casele de cărămidă şi beton au fost
zdrobiţi, în timp ce săracii din corturi au supravieţuit. Încearcă
natură sau Dumnezeu să le comunice ceva locuitorilor din
Haiti, sau este vorba de o forţă distructivă, de fabricaţie umană? 

În preajma zilei de 12 ianuarie 2010, ziua cutremurului, au fost
mediatizate mai multe evenimente de natură celestă, inclusiv
apropierea de Pământ a asteroidului 2010 AL30. O zonă de
circa 2.500 km² s-a putut vedea desprinzându-se din banchiza
Filchner-Ronne, într-o serie de imagini luate pe 12 şi 13 ianuarie
2010. Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS),
aflat pe sateliţii NASA Terra şi Aqua, a capturat imagini cu
gheaţă care se desprinde în Antarctica.

Simptome resimţite de cei din zona afectată de cutremur:
- Cazul 1. Cutremur de 4,3 mai sus de Brezoi(Vâlcea)... L-aţi

simţit?
Senzaţii: Agitaţie, greţuri, nelinişte... câinii urlau ca nebunii...
M-am certat ca niciodată cu apropiaţii. Vremea a luat-o razna,
sau oamenii? Ciudată vreme...

- Cazul 2. De azi dimineaţă mi-a fost rău. Interesant e că în jurul
orei 21:00, cam când a avut loc cutremurul, răul a dispărut.
Poate e o coincidenţă, m-a făcut însă atent la acest aspect
relatarea cu senzaţiile premergătoare cutremurului, ca
agitaţie, greţuri, nervozitate etc.

- Pânza de apă freatică încălzită de HAARP şi descoperită
întâmplător de cei care au fântâni.

- Interesanta coincidenţă între anumite sărbători tradiţionale şi
folosirea tehnologiei HAARP.

Ideea de bază a HAARP este generarea de fascicule de
electroni şi accelerarea acestora pe liniile de câmp electromagnetic
naturale ale Pământului până aproape de viteza luminii, care
să formeze astfel o carapace, care nu numai că blochează
comunicaţiile în întreaga lume, dar poate distruge în plin zbor
rachete care coboară din spaţiu! Procedeul constă în crearea
unei găuri în ionosferă cu diametrul de 30 de kilometri şi a  unei
zone de plasmă incandescentă prin care orice ar trece –
rachete, avioane etc. – ar fi distruse! O astfel de zonă, în care
s-ar crea o gaură în ionosferă deasupra unei regiuni suprapopulate
dintr-o ţară inamică, ar provoca iradierea de către radiaţia
solară a zonei respective, care nu ar mai fi astfel protejată!
Se spune că nu iese fum fără foc, aşa că aceste zvonuri se pot
dovedi 100% adevărate. Motive ar fi: Al III-lea război mondial a
început demult, iar mijloacele de a îngenunchea duşmanul au
evoluat enorm şi pot fi mai ascunse decât ne-am aştepta.
Cutremurele, dezastrele naturale sau epidemiile sunt mijloace
mult mai eficiente şi mai de durată decât armele.
Pe 25 iunie 2011, un ciudat nor rotativ, dispus pe orizontală, a
fost vizibil pe o plajă din Florida, un fenomen care apare tot mai
des pe tot globul. A apărut apoi ceva extrem asemănător şi la
Eforie Nord, în 2013!

În ultimii ani asistăm neputincioşi la modificări climatice drastice.
Ploi torenţiale, vânturi puternice, căderi masive de zăpadă,
secetă, uragane, cutremure, alunecări de teren. Singura explicaţie
pe care o primim este legată de încălzirea globală a planetei.
Posibilitatea folosirii fenomenelor meteo ca armă şi manipularea
acestora în interes propriu pare a fi pură ficţiune. Însă după
decenii de controverse, comunitatea ştiinţifică internaţională
recunoaşte astăzi aproape unanim primejdia catastrofală a
schimbărilor climatice provocate de mâna omului. Manipularea
fenomenelor meteorologice ar putea deveni cea mai devastatoare
tactică în războaiele prezentului. Întrebarea este: Cum putem
răspunde? Cum contracarăm efectele? Din păcate, răspunsul
este unul singur: Nu putem! Cel puţin deocamdată. Doar China
a reuşit, se pare, să doboare un avion care împrăştia chemtrails
deasupra sudului țării, și a prezentat imagini de la locul prăbuşirii
pe câteva posturi locale. La scurt timp, a început, ca din senin,
seria de explozii la combinatele sale chimice. Aşa că, probabil
răspunsul nu-l vom află decât atunci când unii vor scăpa de
absolut toate datoriile, asta în urma războiului declanşat, cum
altfel, tot de ei, şi evident, doar dacă vor fi încoronaţi ca
învingători. Dacă nu, asta e... Aşa ne-a fost scris, să nu aflăm
nici măcar din ce cauză am murit. Singura noastră problemă
este că în acest război, noi, românii, vom fi privilegiaţi de soartă
să avem din nou (cum altfel) rolul ingrat de carne de tun.
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DIVERSE

Cinci megacrime ce va trebui să
le explicați generațiilor viitoare
Acest articol este un mesaj al conștiinței planetare către fiecare
suflet ce trăiește liniștit și-n ignoranță (sau nu) pe suprafața
acestei planete... Azi dimineață te-ai uitat în oglindă? Ești
sigur(ă) ce-ai văzut?...
Imaginați-vă viața voastră în viitor. O puteți face? Sunt sigur că
nu, deoarece la haosul și schimbările rapide ale prezentului nu
mai poate fi făcută nici-o predicție. Poate că, după noua ordine
mondială viitorul este complet operațional din 2030 încolo.
Atunci, probabil că este deja prea târziu. Omenirea a devenit o
masă de sclavi pentru totdeauna. 
Imaginați-vă un mare procent din omenire care acum părăsește
acest plan prin moarte. Miliarde au cedat la diferite boli legate
de toxine și substanțe toxice, realizând acum că ar fi putut fi
evitate cu ușurință. Specia umană, își dă seama acum, că a
devenit victima propriei ei corupții, lăcomii, politicilor aberante și
jocurilor mentale. Specia a devenit atât de blocată în paradigmele
ei predeterminate, încât de suficient timp oamenii au început să
se gândească doar la propria lor existență ca fiind cumva
separată de restul lumii, prea mulți dintre ei murind astfel, într-
un fel sau altul.

"Războiul împotriva terorii" (pornit după operațiunea steag
fals 9/11), care nu pare să se încheie, s-a dovedit a fi instrumentul
perfect pentru a raționaliza un război permanent împotriva
tuturor, oriunde, peste tot și oricând. Specia umană, în esență,
s-a sinucis. Toate astea, în timp ce un segment minuscul al
planetei cunoscut sub numele de globaliștii, elita financiară sau
Iluminații care operează sub masca și interesul statelor naționale,
au dansat de-a lungul unui scenariu pe care l-au creat cu mulți
ani înainte.

Supraviețuitorii din viitor probabil vor spune: ,,Vă spun povestea
cum au avut de gând Illuminati să-i omoare pe toți pentru a
cuceri lumea. Generațiile care au trăit în acea perioadă, în
ansamblul ei au ignorat avertismentele. Căutătorii adevărului,
revoluționari, jurnaliști independenți și entități alternative de știri
au avertizat ani de zile cu privire la controlul de sus în jos al
informației, a corupției și multor altor conspirații în curs de
desfășurare, dar automulțumirea generală a speciei nu a permis
luarea unor măsuri rapide suficient de importante pentru a opri
această agendă."
Acum înainte de a ști, este prea târziu. Războaiele, bolile,
decesele, agenda de depopulare au ajuns în cele din urmă să
dea roade. Oamenii care suferă nemăsurat și inimaginabil,
pentru mintea medie, nu sunt văzuți de ceilalți datorită setării
minții lor. Cei mai mulți oameni în viață care au supraviețuit în
acest sistem al noii ordini mondiale sunt supuși în mod constant
la semnale wireless care oferă știri și divertisment ... și controlul
asupra a ceea ce văd și aud. Așa că, dacă o persoană nu vede
suferința, atunci acea persoană crede că nu se întâmplă.
Și acolo ești tu, în viitor, văzând toate acestea. Te trezești și ești
înconjurat de copii ai viitorului. În viitor, unii dintre aceștia pot fi
copiii voștri, unii pot fi vecini, cunoscuți, prieteni îndepărtați și
chiar străini. Copiii mici vor să știe ceva și se uită la tine cu în-
trebarea lor cea mai importantă: Cum s-a întâmplat asta? Vă
căutați un răspuns și înainte să-l exprimați, copiii unul câte unul
vă pun întrebări specifice. Copiii înrobiți pun întrebări la care
sperăm că le poți răspunde...
Apoi te gândești întrebându-te, ce vei spune acestor copii ai vi-
itorului pentru a le explica, care a fost rolul tău în prevenirea
acestor probleme foarte importante la care generațiile viitorului
vor cere răspunsuri. Pe viitor, vei avea un răspuns pentru
aceste probleme-cheie care au pecetluit distrugerea omenirii?
Când va veni timpul, vei fi capabil să răspunzi generațiilor
viitoare și spune cu încredere că ai făcut parte dintre cei care
au încercat oprirea aceste evenimente? Ce evenimente sunt
astea?
Iată o mică listă pentru tine la care să te gândești acum la ceea
ce vei spune în viitor, pentru care permiți următoarelor infracțiuni
să aibă loc, în timp ce omenirea nu a făcut nimic cu privire la
aceasta, atunci când a avut ocazia să le oprească.

1.Peste un deceniu de geoinginerie și manipularea vremii
în fața ta

În viitorul îndepărtat, după ce ADN-ul umanității va fi permanent
contaminat de respirația particulelor de metal aerosolizate, ce
vei spune că ai făcut pentru a opri chemtrails, pulverizarea
chimică din aer și împrăștierea zilnică de aerosoli din metale
grele de dimensiuni nanometrice în atmosferă? Vei fi capabil să
le spui generațiilor viitoare că ai făcut tot ce ai putut pentru a
opri chemtrails și chembomb (bombele chimice) cu care au fost
însămânțați artificial norii pentru a manipula vremea? Atunci
când pH-ul sistemului nu mai este sustenabil vieții, când echilibrul
ecosistemului este distrus, când substanțele nutritive ale
pământului și oceanelor sunt pe deplin contaminate iar condițiile
meteorologice și schimbările climatice extreme sunt în curs de
desfășurare și distrug esența planetei noastre din cauza crimelor
geoingineriei - ce vei spune despre rolul tău în stoparea acesto-
ra?
Vei arăta spre exterior spre clima schimbată în timp ce ai
ignorat ani și ani operațiunile la nivel mondial de pulverizare în
fața ta de particule din metale grele periculoase pe cer, care s-
au dus direct în pământ, ocean și în plămâni și care au
compromis esența și vitalitatea omenirii și a planetei?

2.O generație fără justiția crimei din 9/11

După mai mult de un deceniu de războaie absolut ilegale,
tortură, crime de război și revelare a munți de dovezi care
implică o listă foarte lungă de criminali politici, ale atacurilor
teroriste globaliste din 11.09.2001, ce vei spune copiilor viitorului
când te vor întreba cum ai permis generației tale ca criminalii
care au orchestrat acest eveniment să ajungă atât de departe
cu minciuna atât de mulți ani? Vrei să ai un bun răspuns? Vei fi
capabil să spui că ai făcut tot ce ai putut pentru a opri mușa ma -
li zarea, a expune minciunile și căutarea adevăratei dreptăți?
Când copiii viitorului vor citi despre copleșitoarele dovezi care
explică fiecare detaliu al atacurilor teroriste globaliste din 9/11,
iar când vor auzi despre modul în care aceste probe au fost
disponibile în mod liber, la vedere pentru omenire tot timpul, ce
le vei spune pentru a explica modul în care nu a fost niciodată
făcută dreptate?

3. Contaminarea genetică deschisă (GMO) a aprovizionării
cu alimente a tuturor speciilor

Și când generațiile viitoare vor afla că, mai ales în America,
oamenii erau convinși că Monsanto a plătit pentru propaganda
că este "sigur" să mănânci alimente modificate genetic în
fiecare zi și au ignorat creșterea simultană a cancerului și
multor altor boli printre bărbați, femei, adulți și chiar copii? Cum
vei ieși din asta? 

Vorbim de un program în masă de prostie progresivă și ignoranță,
că speciile au decis să accepte hipnotic suicidul, să-și otrăvească
propriul lor ADN prin otrăvire cu alimente, astfel încât un mic
grup de oameni care reprezintă mai multe corporații mari să
poată profita de resursa alimentară a planetei. Ai povestea
gata? Pentru că generațiile viitoare vor dori să știe dacă ai
aruncat-o sub autobuz și ai permis conștient să mănânci otravă
dovedită, fără a le spune ce ai mâncat. Te vei disocia de
această prostie în masă? Vei fi capabil să arăți ce ai făcut
pentru ca să se oprească asta?

4. Tone de vaccinuri "dantelate" cu toxine injectate direct
în nou-născuți ... nici-o responsabilitate, nici-o dovadă
de siguranță, nici-o problemă!

Vorbind de contaminarea
ADN-ului rasei umane, o fe-
meie însărcinată și copilul ei
sunt una dintre cele mai uim-
itoare lucruri cu care omenirea
se va întâlni vreodată. Este
începutul unei noi vieți și put-
erea naturii la locul de muncă.
Miracolul vieții este miracolul
suprem a tot ce există. Prin
urmare, contestată de cei din
viitor, ce vei spune când vei

fi întrebat ce ai făcut pentru a opri otrăvirea oamenilor nou-
născuți printr-o listă lungă de injecții chimice obligatorii, nici una
nefiind dovedită în mod convingător că oferă condiții de siguranță
speciei? Acest proces de injectare a forțat ca o listă lungă de
vaccinuri chimice nesigure, dovedite saturate cu enorme cantități
de toxine mortale, să fie administrate nou-născuților umani și
se poate dovedi a fi crimă împotriva umanității. Cum vei explica
că mamele mergeau conștient și benevol cu copiii lor la vac-
cinare?
Vă puteți imagina întrebările unei generații viitoare? Cum poate
fi permis oricărei companii să creeze compuși chimici (în scop
de profit) care sunt injectați direct în nou-nascuți, în același
timp nefiind trase la răspundere pentru pagubele produse din
cauza lor (vezi autismul, etc.)? Acest lucru poate suna ca o
scenă dintr-un thriller monstruos, dar nu e. În acest caz, care a
fost logica? Cine a avut grijă de siguranța nou-născuților
nevinovați? Cum poate fi, că nici unul dintre aceste vaccinuri
chimice nu au fost dovedite sigure pentru om, dar li s-a permis
injectarea lor direct în copiii nevinovați la o astfel de rată la nivel
global și cu acordul și încurajarea propriilor guverne? 
Vei fi capabil să-i spui cuiva în viitor, ce ai făcut pentru a opri
această nebunie a injecțiilor chimice obligatorii? Nebunia acestui
lucru este mai rea decât credem...

5. Alegerea nepractică a tiraniei de sus în jos peste
auto/micile guvernări

Nu crezi că generațiile viitoare își vor da seama că a fost o
alegere a noastră de-a lungul timpului de a fi controlați de o
grămadă de idioți, cu o anumită platformă politică globală? Unii
vor întreba cu siguranță - cum rămâne cu libertatea și auto-gu-
vernarea? Sau despre un fel de versiune de guvernare la nivel
mic? Gândiți-vă la modul în care conceptul inutil și învechit de
guvernare de sus în jos, va suna cuiva în viitor! De ce i se
permite cuiva de foarte sus, cuiva complet deconectat de cine
ești tu și cine sunt vecinii tăi, să vă controleze complet viața, mi-
jloacele de trai și interesele dumneavoastră personale? 
Cei mai mulți dintre noi nu cred în acest mod, dar imaginați-vă
dacă ar trebui să explicați cuiva în viitor, de ce ai stat degeaba
și nu ai făcut nimic cu o bizară dictatură de sus în jos ce căuta
să controleze omenirea la nivel global. Gândiți-vă la modul în
care acest lucru este ineficient în orice fel de înfățișare și formă.
Având în vedere modul în care oamenii sunt incredibili, ce s-ar
putea crea pur și simplu cu micro-guverne, compacte și eficiente;
sau cu modele de guvernare de sine pentru a trăi o viață fericită
sănătoasă și prosperă, unde ei să-și poată exercita propriile
alegeri? Este ca și cum descoperind energia curată, regenerabilă,
care poate alimenta lumea gratuit și pentru totdeauna, noi
optăm pentru a merge înapoi în timp pentru a folosi produse
petro-chimice, creatoare de poluare și benzină scumpă din
nou. Cine ar alege asta? Același lucru cu libertatea și stăpânii
propriului tărâm.

Închide ochii și ia în considerare cu adevărat aceste subiecte și
argumente și... vezi ce poți face pentru a schimba lumea!
Începeți cu oricare dintre aceste chestiuni și asigurați-vă că vă
puteți apăra acțiunile din prezent, într-o zi în viitor. Amintiți-vă
că viitorul este inevitabil. Acesta va fi aici, cu sau fără tine și-l
creem acum, în fiecare moment. 
Globaliștii au planificat viitorul lor. Tu l-ai planificat pe al tău ?!

Drum drept spre Lumină!
M. Sumedrea
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MASA FATALĂ
Mâncarea este o obsesie. Burta care cugetă, pântecele care ne salvează de cotidianul
tern. În aşteptarea meselor, suntem ostaticii ciugulelii. Cetăţeanul rumegător se umflă
pe zi ce trece. Statelor Unite li se cuvin laurii grăsimii. Franţa vine şi ea rapid din urmă.
Un studiu realizat de Nutrition Santé în 2006 constată că 57% dintre bărbaţi, 41% dintre
femei şi 18% dintre copii au rotunjimi în exces. Un adult din şase este obez, proporţia
fiind de 3,5% la cei mici.

Din 2004 încoace, AFSSAPS [agenția franceză pentru siguranța alimentelor] ne
asaltează cu recomandări privind consumul de fructe şi legume. Cu toate acestea,
familiile, invocând preţurile prohibitive, rămân fidele regimurilor grase, cu produse
lactate, cartofi prăjiţi, carne cât cuprinde (cotlet, pulpă, muşchi, mezeluri), cantităţi
enorme de zahăr, produse de patiserie, dulciuri, băuturi carbogazoase. Asta, ca să vă
faceţi o idee despre amploarea catastrofei.
Nu vă bazaţi pe medici, crezând c-or să vă lumineze, căci ei ignoră preceptul „suntem
ceea ce mâncăm”. În maratonul lor universitar de 8 ani petrecuţi în amfiteatre, nutriţia
are parte de numai câteva ore de curs. Această eroare originară este una dintre căile
prin care ne ucide medicina. În faţa corpului gelatinos, respirând cu dificultate, practicianul
decide să măsoare tensiunea, după care cere efectuarea unui set de analize.
Laboratoarele îi dau o mână de ajutor, socotesc globulele, nivelul colesterolului, caută
semnele diabetului – orice indiciu care să ajute la prescrierea armatei de substanţe
chimice.
Doctorul e un fin strateg în lupta contra bolii, e stăpânul câmpului de bătălie – pacientul
– care nu-şi mai aparţine, rămânând pasiv până la sfârşitul încleştării. În aceste condiţii,
restricţia sau moderația alimentară constituie o frustrare intolerabilă. Micile plăceri ale
gurii susţin moralul, astfel că în spitale, mesele cuprind felurile cunoscute şi apreciate:
la trezire, croissant, cafea cu lapte, iaurt; la prânz şi la cină carne, produse lactate,
pâine albă, produse de patiserie. Un echilibru perfect între proteine şi glucide, certificat
de dieteticieni sau medici nutriţionişti, e treabă serioasă, departe de ghiveciul servit
până acum un deceniu.
Nimic de zis, doar că trebuie să ne punem întrebări despre modul în care sunt formaţi
aceşti profesionişti care se lăfăie pe copertele mult prea numeroaselor cărţi de regimuri
din librării. În teoriile lor există nişte contradicţii abisale, şi asta indiferent de meseria
autorilor. Să precizăm că diploma de dietetician se obţine după terminarea a doi ani de
facultate, fiind aşadar o profesie paramedicală, pe când nutriţioniştii sunt medici
specializaţi în acest domeniu. Niciuna dintre aceste diplome nu are valoare naţională,
deoarece fiecare universitate propune un program propriu. Se predă o teorie flexibilă,
pe baza căreia, cu părtinirea dată de apartenenţa la lobby-uri (cel agroalimentar, al
laptelui, al industriei zahărului), fiecare alcătuieşte regimul ideal, cartea vânzându-se cu
atât mai bine, cu cât autorul beneficiază înainte de publicare de o comandă consistentă
din partea unuia dintre organismele pentru care lucrează. Interesele acestuia sunt
servite „ştiinţific” de studiile citate în lucrare.
Impactul comercial al mormanului de titluri din librării şi apariţia reţetelor „sănătoase”,
care îi pot satisface şi pe gurmanzii exigenţi, atrag atenţia mass-media. Specialistul
care nu numai că deculpabilizează plăcerea, dar atribuie alimentelor pe care le
recomandă o doză de magneziu, de calciu, de potasiu, ori – că tot e la modă – virtuţi an-
tioxidante, este ridicat în slăvi şi invitat să se exprime peste tot. Teza expertului este
necontestată, chiar binevenită, căci înveseleşte cu veşti optimiste actualitatea sinistră.

Recunosc, asemenea confraţilor mei, m-am lăsat păcălit acum 10 ani, când mi-am
început la radio emisiunile pe tema vieţii sănătoase. Hotărât să-i descos pe misionarii
hranei şi să-i provoc la contradicţie, i-am invitat fără discernământ. Interlocutorii profitau
însă de șansa oferită şi-şi desfăşurau predicile avansând, la orice obiecţie, lista cazurilor
de ameliorare a sănătăţii, adevărate miracole... Deşi nu încetam să le contest
argumentele, aveam senzaţia că mă transformasem în agentul lor de presă. Aş fi putut
să adopt metoda utilizată în profesia noastră pentru a rezolva acest tip de problemă:
dezbaterea. Unul pro, unul contra, arbitrajul revenindu-mi mie. Dar această pantomimă
de bâlci e o ticăloşie intelectuală. Prin urmare, interviul rămânea singura modalitate
acceptabilă din punct de vedere deontologic. Totuşi, pentru a evita inducerea publicului
în eroare, am eliminat, după lectură, cărţile care deviau grav de la bunul simţ. În felul
acesta, toate best-seller-urile specialiştilor reputaţi au ajuns la coş, ataşamentul lor
mercenar faţă de interesele comerciale fiind prea ostentativ.

În grămezile care se adunau în fiecare zi pe biroul meu căutam teoriile originale, însă de
obicei găseam numai aiureli, precum regimul în funcţie de grupa sanguină. Şi cartea
respectivă ar fi zburat la tomberonul pentru reciclarea hârtiei, dacă n-aş fi primit sute de
scrisori de la ascultătorii care-mi cereau să abordez subiectul. Până în ziua de azi îmi
reproşez cedarea la presiuni. În mod paradoxal, faptul că l-am bombardat sistematic pe
autor cu argumente ce dovedeau că teoria lui miroase a mesaj sectar a fost pentru el o
adevărată mană cerească. Da, aţi citit bine, căci publicul nu face deosebirea între
discurs şi cel care îl enunţă, astfel că asaltul meu legitim a fost perceput ca o
ambuscadă, atrăgând imediat simpatia pentru victima mea, care, în plus, era femeie.
Centrala telefonică mai avea puţin şi lua foc. În câteva minute sunt pus la zid, tratat
drept mitocan, ticălos, agresiv.
Poziţia mea îi supăra pe mulţi în cadrul postului. Prudenţa mă sfătuia să stau cuminte,
să-mi limitez temele la homeopatie, uleiuri esenţiale, puterile terapeutice ale argilei, și
să abordez subiecte exotice – medicina chineză, ayurvedică, virtuţile ginsengului,
numai bune să racolez pensionarii. Profesia mă obligă la parcurgerea tuturor scrierilor
pe un anumit subiect. Le prefer pe acelea care, încă din titlu, îşi afirmă opoziţia faţă de
concepţia mea. Mă reped la ele ca un uliu, iritat, dar bucuros la gândul că voi putea
demonta punct cu punct erorile din teza lor.
În aceste condiţii, imaginaţi-va cum am făcut într-o bună zi când, devorator de brânză
ce sunt, am scos dintr-un plic o lucrare intitulată Le lait, une sacrée vacherie (Laptele -
o mare porcărie), un volum subţirel cât o broşură. Fac parte dintre copiii pe care
naţiunea i-a hrănit cu lapte încă de la grădiniţă. Comori de proteine și calciu, diversele
sortimente de brânză se regăseau la fiecare masă: camembert, brânză cu mucegai
albastru, cantal, comté - ah, pe ăsta din urmă îl ronţăiam până la coajă! Ras, transformat
în tăiţei de bunica, un deliciu princiar. Comté-ul era plăcerea mea vinovată! La maturitate
am umblat prin toată capitala ca să găsesc cele mai bune soiuri, dospite vreme de 17
luni. Mă delectam cu ele la prânz şi seara, după care urma iaurtul, care nu lipsea nici de
la micul dejun. Pe scurt, eram total dependent de lactate, lucru la care contribuise
glorificarea lor oficială.
În concluzie, ştiam deja cum aveam să distrug cărţulia modestului doctor Nicolas Le
Berre, aşa că am deschis-o imediat. Asemenea boxerului prea sigur pe el în faţa
adversarului pe care-l crede învins din oficiu, am fost trimis în corzi de la primele pagini.
Nu era nimic senzaţional acolo, doar enumerarea dovezilor incontestabile care-mi
făceau praf convingerile. Nu-mi venea să cred, și iată că izbucnesc împotriva forţei de
îndoctrinare a sistemului care ne privează de cel mai elementar bun-simţ. Orice tolomac
poate verifica logica doctorului Le Berre, anume faptul că în natură nicio creatură
vertebrată nu consumă lapte ca să se aprovizioneze cu calciu, pentru întreţinerea
scheletului. Şi totuşi, de la şoricelul minuscul până la mastodonţii de felul balenei sau
elefantului, niciun animal nu se sfărâmă la aterizarea dintr-un salt, ori după nu ştiu ce
acrobaţie. Cât despre oameni, există popoare întregi care ignoră produsele lactate,
printre ele chinezii şi japonezii (sunt martor, căci am avut onoarea de a intra în contact
cu ei în cursul călătoriilor mele), niciunul dintre triburile ascunse prin pădurile amazoniene,
nici măcar pigmeii din Africa n-au habar ce bine e să bei lapte.
Cât despre noi ăştialalţi, occidentalii, consumul este recent, după cum arată, în Bio
Contact nr. 170 din aprilie 2008, Alain Drouard, profesor de istorie şi cercetător principal
la CNRS. Atât grecii antici, cât şi populaţiile din Evul Mediu, acuzau laptele că ar
provoca tulburări şi boli. Iată, de altfel, ce spunea Enciclopedia din 1765: „Din acest mic
număr de observaţii asupra proprietăţilor dietetice ale laptelui, concluzia evidentă este
aceea că acesta este un aliment care nu corespunde organelor digestive ale adultului,
şi pe care educaţia și obiceiurile nu 1-au putut integra”. Ei, şi? vor mormăi unii pe bună
dreptate, anticii nu le ştiau pe toate! Am locui şi acum în peşteri, culegând fructe din
copaci, scormonind pământul în căutare de larve şi vânând cu pietre şi săgeţi, pe scurt,
ar fi vai de capul nostru fără agricultură şi creşterea animalelor. Cu atât mai bine dacă
inteligenţa ne ameliorează condiţiile de trai şi ne oferă noi plăceri. Lăsaţi-ne în pace!
„Ospătar, adu platoul cu soiuri savuroase de brânză! Să ne ospătăm!”
După surpriza provocată de primele rânduri din Le lait, une sacrée vacherie, am început
să mă revolt. Ţineam la gustul delicios al brânzei, n-aveam de gând să renunţ la comté
doar pentru că aşa propovăduia un paseist. De altfel, nu avem la dispoziţie toate aceste
bunătăţi decât grație aparatelor frigorifice, altă inovaţie formidabilă a modernităţii.
Trăiască progresul! Sunt tot mai pornit împotriva lui Le Berre, e clar că e un sectant.
Acuzaţia lui este excesivă, pune toate relele pe seama lactatelor: probleme ale tranzitului
intestinal, colon iritabil, faringite, otite, sinuzite, bronşite, candidoză, dermatoze, dureri
articulare... mai grav, ar fi la originea arteriosclerozei, a cancerului de sân şi de prostată
– autorul le înşiră dintr-un foc, dovezile lui fiind însă anemice. E abil, totuşi, domnu
doctor, seamănă îndoiala, făcând referire la unele realități incontestabile, de pildă
regimurile cretan şi japonez, care nu conţin produse din lapte de vacă: populaţiile
respective sunt afectate de cancer şi boli cardiovasculare într-o proporţie mult mai mică
şi au o soliditate osoasă remarcabilă, bilanţ aureolat de o longevitate în plină formă,
care le permite să bată recordul mondial în materie de centenari.
Mda, nu pot scăpa atât de uşor de cartea asta. Argumentele sunt suficient de bine
expuse ca să mă facă să renunţ la comté măcar o vreme, pentru a vedea ce se
întâmplă. Experimentul e greu, dar necesar. E ridicol, absurd să rămânem sub tirania
unei propagande nocive numai ca să ne bucurăm simţurile. Gustul e o bagatelă.
Esenţiale sunt sănătatea şi vitalitatea, or, deşi am o viaţă cumpătată, nu mă simt
întotdeauna bine, aşa că voi aplica principiul precauţiei, măsură care mă plasează, ca
profesionist, în centrul unei dileme. Mă furnică palmele să denunţ sistemul, dar misiunea
prezintă riscuri fatale. Sunt prea mic în faţa acestor instituţii, iar teza lui Le Berre nu are
un aparat critic demn de luat în seamă. Perspectiva de a sfârşi cu un seppuku mă
îndeamnă să iau în considerare abandonul întregului demers. Ca să mă îmbărbătez,
cer părerea unor colegi de redacţie. Îi pufnește râsul, brânza face parte din patrimoniul
nostru, este deliciul suprem, n-are rost să mă vâr în necaz gratuit, cruciadele jurnalistice
sunt bune, dar ar trebui să lupt, ca mii de confraţi din întreaga lume, pentru libertate,
pentru drepturile omului, cauza mea e un fleac, o bravadă de cercetaş.
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Sfaturile lor au efectul invers asupra mea, în primul rând pentru că democraţia se apără
în fiecare detaliu, şi apoi pentru că este vorba de o enorma impostură, aşa că nu mai
ezit, mă pun pe treabă şi-1 invit pe Le Berre în emisiune. Apariţia lui stârneşte tumultul
pe care mi-1 imaginasem, nu doar un val de indignare ce sufocă telefoanele, ci şi zeci
de scrisori virulente, unele trimise la direcţie. Textele sunt asasine, îmi cer concedierea.
Printre ele, epistola unui profesor şef de secţie la un mare spital parizian şi o alta venind
de la o mare organizaţie vizată de scandal, care ameninţă cu anularea unei campanii
publicitare – ceea ce va şi face. Balamucul nu mă afectează în niciun fel, boss-ul,
Jerome Bellay, mormăie doar: „Urcarea ta în sondaje mă costă cam scump”.
Deznodământul bătăliei e ironic, n-a fost marele război de care mă temeam, ci o simplă
încăierare. Ce decepţie! Niciun ziar n-a preluat disputa. Imaginea lactatelor este prea
luminoasă, prea bine ancorată în conştiinţa publică, ele sunt simboluri ale sănătăţii.

Şi totuşi, publicaţiile care le demonstrează nocivitatea se înmulţesc în toată lumea. Iată
câteva dintre informaţiile pe care le-am adunat cu sârguinţă. Voi începe cu cercetările
profesorului Massimo Montineri, care arată că pereţii intestinali deterioraţi permit
peptidelor morfinice din produsele lactate să treacă în sânge şi de acolo să se
acumuleze în organe. În cazul alterării barierei hemato-encefalice care protejează
creierul, peptidele distrug reţelele neuronale. La rândul său, profesorul Karl Reichelt a
constatat că acest fenomen provoacă tulburări psihice, pierderi ale memoriei şi
concentrării, hipoactivitate, melancolie, depresie etc. Profesorul Boyd Halley a demonstrat
că laptele inhibă eliminarea unor toxine de felul mercurului, iar ficatul încărcat, obosit de
produsele lactate, nu-şi mai îndeplineşte funcţia de curăţare, ceea ce generează
patologii ale intestinului. Acelaşi cercetător a descoperit că laptele degradează peretele
intestinal şi inhibă o serie de enzime, printre care peptidaza, singura care permite
digerarea cazeinei. Aceşti doi factori determină dureri de cap, tulburări de vedere,
dermatoze (eczeme, acnee juvenilă), artroză, artrită, oboseală cronică, osteoporoză şi
afecţiuni ORL – bronşite, rinite, otite, astm.
Scandalul a izbucnit iarăşi în momentul în care profesorul Joyeux a anunţat pe post că
laptele și produsele lactate provoacă osteoporoză şi bronşite, rinite şi otite repetate la
sugari şi copii. Încăpăţânat, nu mă cuminţisem după balamucul ce urmase primei
emisiuni, dar aşteptam să găsesc un interlocutor mai presus de orice critică. Prezenţa
în studio a unei somităţi, cancerolog, şef de secţie la spitalul din Montpellier, a conferit
subiectului respectabilitate. Nimeni n-a îndrăznit să comenteze spusele marii personalităţi,
în schimb, apelurile telefonice şi scrisorile şi-au revărsat veninul asupra mea.
Degeaba se tot adună dovezile, adepţii fanatici ai produselor lactate continuă să
vocifereze. Au şi circumstanţe atenuante, cum ar fi frecventele campanii care le întăresc
convingerile; de pildă, conferinţa organizată pe 2 aprilie 2008 la Paris de către academiile
de medicină şi de agricultură s-a încheiat cu următoarea concluzie proclamată în cele
patru zări: „Se recomandă consumul de produse lactate la orice vârstă, pentru a se
reduce riscul de osteoporoză, obezitate, diabet, hipertensiune şi boli cardiovasculare”.
Verdictul, odios, este denunţat pe dată de Thierry Souccar, jurnalist, editor, autor al
volumelor Santé, mensonges et propagande (Sănătate, minciuni și propagandă) şi Lait,
mensonges et propagande (Lapte, minciuni și propagandă), cărţi-manifest, care prezintă
rezultatele unor cercetări indiscutabile, ultima fiind reeditată de mai multe ori şi îmbogăţită
cu cele mai recente informaţii ştiinţifice. În plus, tot mai multe cercetări corelează
ingerarea lactatelor cu riscul îmbolnăvirii de cancer de prostată, ovarian, mamar, boala
Parkinson, diabet de tip I şi infarct.
Din nefericire, toţi putem verifica aceste generalităţi raportându-ne la amintirile personale.
Printre cunoştinţele mele profesionale se găseau doi informatori de vreo 50 de ani,
activi şi plini de bunăvoinţă, pe care-i încurajam să-mi furnizeze informaţii confidenţiale,
invitându-i deseori la prânz. Amândoi erau adevărate modele de cumpătare: beau vin
bun pe post de medicament, maximum trei pahare, dintre care unul la brânză, asociere
primordială pentru plăcere şi pentru prelungirea vieţii până la 100 de ani, conform
recomandărilor oficiale ale nutriţioniştilor. Stupoare, s-au prăbuşit la scurt timp unul
după celălalt, deşi respectaseră scrupulos sfaturile cele mai autorizate. Aici trebuie să
mă pretind savant ca să vă explic mecanismul aterosclerozei care provoacă drama:
totul începe cu acumularea depozitelor de grăsimi sub formă de ateroame pe pereţii
arterelor; cu timpul, acestea se îngroaşă şi în cele din urmă obstrucţionează circulaţia.
De unde provin grăsimile? Din produsele lactate, carne şi mezeluri. Alcoolul corodează
membranele și favorizează formarea ateroamelor, împiedicând trimiterea nutrienților
spre țesuturi.

Pentru unul dintre cei doi cunoscuţi ai mei, cheagul a intervenit într-un moment foarte
prost, pe scări la 10 seara, oră la care toată lumea stă în faţa televizorului. Portarul 1-a
găsit a doua zi, zăcea ca un beţiv pe preșul de la intrare. Al doilea a avut noroc,
blocarea arterei s-a produs în plină şedinţă, colegii s-au repezit să cheme ambulanţa şi
să-l ducă la urgenţe. După două luni îmi povestea totul în cursul unei mese festive,
mândru de artera lui elastică. După antricotul cu fasole verde (ţinea regim!) tradiţionalul
duo de brânză şi vin roşu, paşaport pentru longevitate, după cum continuă să-i spună
medicul său, mai atent ca oricând. N-am avut de lucru şi am îndrăznit să-i sugerez o
modificare a dietei. A sărit ca ars. S-ar zice că voiam să-1 asasinez. Cu toate astea, i-
am împărtăşit experienţa mea, faptul că renunţarea la sacrosanctul comté şi orice alt
produs lactat m-a regenerat în trei săptămâni. Oboseala cronică este o amintire
îndepărtată, mi-am regăsit somnul, am o digestie mai bună şi, în plus, nu mai sufăr de
flatulenţă.
Oricât m-am străduit să expun o argumentaţie credibilă, n-am avut succes. Cuvintele
mele îl agasau, le percepea ca pe un atac războinic, nu mai era o simplă conversaţie, ci
o admonestare, de parcă voiam să-i interzic toate plăcerile. Îl vedeam cum se luptă să-
şi păstreze bunele maniere, dar pe un ton coborât mă făcea în toate felurile, intolerant,
dictator, ayatollah. Sunt obişnuit cu asta, încasez critici care mai de care mai virulente
de când m-am însușit principiul informării. Sunt însă neputincios în faţa gândirii ermetice,
transformată în convingere. Ideile mele sunt oripilante... Nu-i chiar aşa, şi eu condamn
privaţiunile, dar dacă renunţarea la un element îmbunătăţeşte starea fizică şi psihică nu
mai e vorba de un sacrificiu, ci dimpotrivă!
Trebuie să facem deosebirea între satisfacţie şi plăcere. Satisfacţia este senzaţia
instantanee, superficială, simpla potolire a unei pofte, şi nu presupune niciun efort.
Plăcerea înseamnă vibraţie, iradiere, pătrunde în profunzime şi se prelungeşte dincolo
de manifestarea ei. Accesul la această gamă de senzaţii este favorizat de eliminarea
tuturor substanţelor care îngreunează şi blochează organismul. De-asta nu regret
delicatesele lactate. Sunt mai tonic, spiritul mi-e mai vioi, fac gimnastică şi jogging ca un
puşti care se zbenguie în curtea şcolii. Ca răsplată, mi-am redobândit energia. Ca să-mi
păstrez câştigurile, am decretat ruptura definitivă de bunătăţile lactate. Nicio derogare,
pentru ca nu cumva, inconştient, să caut un pretext de a recurgere la o mică gustare,
acel „din când în când” care măreşte senzaţia de privaţiune până la obsesie.
Nu umblu cu jumătăţi de măsură, nu cedez, unde e libertatea mea dacă nu sunt în stare
să-mi respect propriile decizii? Pot lăsa ca un vulgar gol în stomac să mă deturneze de
la opţiunea mea de viaţă? Înseamnă că nu mă mai controlez. Pierd satisfacţia
angajamentelor asumate. Provocările întăresc şi formează caracterul. Rezistenţa la
plângerile pântecelui contribuie la afirmarea personalităţii şi, cu timpul, hotărârea
învinge tentaţia. În prezent, platoul de brânză, a cărui vedere mi-ar fi dat altădată
frisoane pavloviene, mă lasă indiferent. Într-o seară, de pildă, după un urcuş pe munte,
m-am trezit, la o fermă izolată, că gazdele încercau să mă întremeze cu produse locale,
mezeluri şi brânză. Obligat să mănânc o bucăţică de comté – excelent, bio, de 15 luni –
n-am mai simţit nicio plăcere, încă o dovadă a relativităţii gustului.
Modificarea obiceiurilor alimentare nu este o tragedie şi nu înseamnă asceză.
Maleabilitatea gustului e o șansă, un cadou din partea naturii. Nu suntem ostaticii unei
plăceri predeterminate, ci liberi, avem posibilitatea să identificăm alimentele benefice
organismului, pe acelea care dinamizează sistemul imunitar şi interacţiunile celulare.
Nu trebuie decât să ne educăm papilele pentru a ne delecta cu noile savori. Iar înainte
de a ne implica într-o acţiune, să ne gândim la consecinţe: e oare o plăcere senzaţia
care, în contrapartidă, se plăteşte printr-o stare negativă?
Ce face medicina? Întrucât orice boală trebuie combătută cu medicamente, ea se
încăpăţânează să caute noi molecule, dar rezultatul e doar o luptă contra simptomelor.
Medicina ne cere să fim pasivi şi supuşi. Cât de liniştitoare sunt anunţurile privind
crearea unor tratamente revoluţionare pentru obezitate, oboseala cronică, anxietate,
palpitaţii, crampe musculare, dureri de cap, ameţeli, parestezii, diabet! Câte necazuri
provoacă aceste boli, şi totuşi ele nu există ca atare, sunt declanşate de consumul
regulat al unor produse cu indice glicemic ridicat – zahăr rafinat și făină albă, produse
industriale lipsite de calităţi energetice, dar cu o nocivitate extraordinară.
Voi îmbrăca halatul alb al biologului, pentru a încerca să ofer o explicaţie. În primul rând,
trebuie ştiut că organismul funcţionează cu ajutorul zaharurilor naturale. Acestea
modifică şi determină interacţiunile şi mişcările celulare, se aglomerează pe membrane
şi le penetrează atunci când devin poroase sub acţiunea insulinei secretate de pancreas.
Când în organism intră elemente cu un indice glicemic ridicat, acestea excită glandele
suprarenale, ceea ce obligă pancreasul la o supraproducţie de insulină; mecanismul îşi
măreşte ritmul de funcţionare, celulele cu membrana poroasă absorb tot şi, ca reacţie,
glicemia sanguină scade. Astfel, marele consumator de glucoză, creierul, se găseşte în
deficit, consecinţele fiind enervarea, oboseala, starea generală proastă. Este vorba de
hipoglicemie, care se traduce prin necesitatea absolută de a absorbi noi nutrienţi. Acest
ciclu infernal epuizează organismul, iar dereglarea conduce la bolile enumerate mai
sus, în principal la diabet, însă efectele pot fi și mai dramatice, putându-se ajunge chiar
la cancer.
Aşadar, gata cu dulciurile, foietajele, pâinea albă şi, întrucât produce efecte comparabile,
să diminuăm drastic şi cantitatea de sare ingerată! Singura otravă pe care n-o voi
aborda aici, condamnată în unanimitate, cu toxicitatea expusă pe larg în presă, este
tutunul. Voi remarca totuşi că rareori este arătată acţiunea lui nocivă asupra organelor
sexuale, cărora le deteriorează reţeaua de irigaţie, determinând o pierdere considerabilă
a plăcerii. Condamnarea dulciurilor îmi întăreşte imaginea de propovăduitor al interdicţiilor,
de guru ticălos. Cartea mea promite moartea de plictiseală în perfectă sănătate!
Atrăgătoare soartă, n-am ce zice! La rândul meu, mă mobilizez în faţa tuturor obiecţiilor
şi afirm că boala nu este o fatalitate, denunţ sistemul care ne plasează încă din leagăn
sub tutela medicamentelor şi chem la stoparea obiceiurilor nocive, astfel încât să avem
cu toţii o viaţă frumoasă.

Sursa: Marc Menant - Medicina ne ucide
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CUVINTE ÎNCRUCIŞATE

MAI MULT SAU MAI PUŢIN... de:   Viorel LUPEA

ORIZONTAL:

1) Mai blanda decat contestatia... 

2) Pretul cel mai mare. 

3) Nu mai misca - Mai mult decat o cin-

ste. 

4) Mai cuprinzator decat o panoplie -

Brici! 

5) Mai putin decat jumatate - Mult mai

putin decat un leu. 

6) Are un atom mai putin decat... cea

oxigenata - Mai putin albi. 

7) In viitor! - O camera mai... veche

(masc.). 

8) Nici ca exista mai grase... (chim.) -

O masura mai mica, de altadata... 

9) Mai putin realizat - Mai putin decat

un curs. 

10) Ceva mai mult decat calauzitoare.

VERTICAL:
1) Restauratori de gume... ceva mai

mari. 
2) O valoare mai mare decat cea nor-

mala (masc.). 
3) Mai inalta decat valea - Mai putin is-

teti! 
4) Perle! - Pere! - Mult mai complicat

decat o harfa. 
5) Mai ample decat biletele. 
6) Sunt mai altfel decat bisericile. 
7) Mai putin decat o insula - Un tipat

mai scurt ! - Mai putin pro... 
8) Mai subtire decat un... ton (!) - Mai

colturos decat o capela... 
9) Informate! - O piele mai... balonata

(masc.). 
10) Infinit mai lunga decat era...

Dictionar: OLEINE
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DIN LUMEA VEDETELOR

Păpuşa Iluminati Miley Cyrus
atacă pe Donald Trump

În campania anti-Trump condusă de “elita” finan-
ciano-coropraţionistă a fost băgată şi paiaţa Ilumi-
nati-Satanistă Miley Cyrus. Aceasta a părut deranjată
de comentariile “boys locker room” făcute de Trump
în urmă cu 11 ani.

Vai, sărăcuţa fată inocentă s-a simţit ofensată ...

Rod Stewart a primit titlul
de cavaler

Cântăreţul britanic Rod
Stewart se poate autoin-
titula Sir Roderick, după
ce a primit titlul de cav-
aler din partea prinţului
William într-o ceremonie
ce a avut loc, marţi, la
Palatul Buckingham,
informează Reuters.
Muzicianul născut în
Londra, a cărui carieră
include hituri precum
''Have I Told You'', ''You

Wear It Well'' şi ''Tonight's the Night'' a fost recompensat
pentru cariera de peste 50 de ani în industria muzicală,
dar şi pentru acţiunile sale caritabile. ''E minunat,
chiar e. Este uluitor'', a declarat artistul reporterilor
după eveniment. 
Rod Stewart, în vârstă de 71 de ani, care a fost
căsătorit de trei ori, a fost însoţit la ceremonie de
actuala sa soţie, Penny Lancaster, şi de cei mai mici
copii, Aiden şi Alastair. 
Muzicianul a adăugat că prinţul William l-a întrebat
dacă va mai susţine turnee şi dacă va mai înregistra
melodii. ''Am răspuns da pentru că am opt copii, nu
am prea multe opţiuni, iar premiul a fost binemeritat.
A fost o după-amiază lungă şi minunată'', a completat
celebrul cântăreţ britanic.

The Rolling Stones au adus un
omagiu Beatles-ilor 

la festivalul legendelor rock
Pentru mulţi fani rock ai anilor 1960, alegerea a fost
binară: The Beatles sau The Rolling Stones? În prima
zi a megafestivalului legendelor rock ce are loc în
deşertul californian, The Stones au creat surpriză
aducând un omagiu presupuşilor lor rivali.
Mick Jagger, emblematicul solist de la The Rolling
Stones, a declarat în faţa unei mulţimi de 75.000 de
oameni că trupa sa a vrut să facă "ceva ciudat" - să
interpreteze piesa unei "mari formaţii". Apoi în difu-
zoareau răsunat cuvintele piesei ''Come Together''.

Acest hit este inclus în penultimul album al Beatles-
ilor, legendarul ''Abbey Road". Această alegere a
fost oarecum surprinzătoare, deoarece Keith Richards,
chitaristul de la The Rolling Stones, a făcut anul
trecut afirmaţii caustice despre The Beatles, scrie
sâmbătă AFP.
Festivalul ''Desert Trip'' - joc de cuvinte evocând
călătoria sau halucinaţia sub influenţa drogurilor în
deşert - a început vineri, pentru trei zile, după care
va fi reluat în format identic în weekendul viitor.
Programul este promiţător, cu o multitudine de legende
rock care trebuie să urce pe scenă, între care
muzicienii britanici Paul McCartney (fost membru al
The Beatles) şi Roger Waters, formaţia The Who, de
asemenea britanică, americanul Bob Dylan sau cana-
dianul Neil Young.

Paul McCartney

Rolling Stones şi-
a de mon  strat încă
o dată energia
feno me nală, mai
ales Mick Jagger,
care a dezlănţuit
publicul cu balan-
sul său caracter-
istic, în ciuda celor

73 de ani, şi a glumit pe seama fanilor grizonaţi veniţi
să asculte un grup de rockeri îmbătrâniţi. În afară de
Ron Wood, care are 69 de ani, ceilalţi membri ai
formaţiei au trecut de 70 de ani.
Vârsta medie a publicului a fost de peste 50 de ani,
mai mare decât cea a majorităţii celorlalte festivaluri
americane precum Coachella, care are loc în fiecare
an în acelaşi loc în luna aprilie.
The Rolling Stones au făcut şi o demonstraţie a
productivităţii lor, interpretând ''Ride' Em On Down'',
un extras de pe primul lor album în peste zece ani,
''Blue and Lonesome", care urmează să fie lansat la
2 decembrie. Prestaţia a inclus şi unele dintre piesele
lor clasice, uneori însoţite de efecte pirotehnice.
"Vreau să-i mulţumesc lui Bob Dylan pentru de-
schiderea" festivalului, a spus Jagger, cuvinte pe
care Dylan nu a fost în măsură să le audă de prea
multe ori în ultimii ani, deoarece a apărut rar pe
scenă şi în mass-media. De aceea a avut onoarea
de a apărea la începutul festivalului.
Dylan a rămas discret, ecranele gigantice netransmiţând
nicio imagine a lui pe scenă, ci doar filme alb-negru
ale unor locuri din Statele Unite ale Americii.
Legendarul chitarist american a preferat în cea mai
mare parte pianul, începându-şi prestaţia cu "Rainy
Day Women # 12 an 35'', înlănţuind apoi piese mai
puţin cunoscute şi încheind cu ''Masters of War", titlul
său din 1963 despre începuturile Războiului Rece.
''Desert Trip'' ar putea fi festivalul cel mai profitabil din
istorie, preţul unui bilet ajungând la 1.599 de dolari
pentru trei zile, cu locuri rezervate şi acces la un bar.
Cel mai ieftin bilet de pe site-ul oficial a fost de 399 de
dolari pentru un loc în picioare în partea din spate. Se
aşteaptă ca festivalul să găzduiască 150.000 de fani
în două weekenduri la Indio, oraş situat la aproximativ
două ore est de Los Angeles (California).

Cele şase capete de afiş sunt, fără îndoială, printre
cele mai influente din istoria muzicii rock şi au generat
împreună peste 3,1 miliarde de dolari din vânzarea
de bilete începând cu anul 2000, conform revistei
PollStar.

O fată de 20 de ani l-a înnebunit
pe un miliardar arab

Tânăra de 20 de ani trăieşte o poveste de iubire ca-
n ”O mie şi una de nopţi”. O prinţesă modernă, a
zilelor noastre, cu origini  ruseşti şi care s-a stabilit
de mulţi ani în România. Oksana Sianov, 20 de ani, e
născută în Siberia, dar s-a integrat perfect aici. Şi-a
făcut o groază de prietene şi, chiar dacă umblă mult
prin Dubai, Doha, Monte Carlo sau Beverly Hills, ea
spune că ”acasă e România”! Ca orice prinţesă,
Oksana (care pe Facebook se recomandă Anastasia)
şi-a găsit şi un... prinţ! De fapt, nu e un prinţ  ca
oricare alt prinţ, ci un prinţ... arab: e un şeic cu o
avere cât Sahara de mare, unul dintre cei mai bogaţi
oameni din zona Golfului Persic.

Gică Popescu+Denise Rifai=LOVE
Sâmbătă, miezul
nopţii, unul dintre cele
mai exclusiviste cluburi
de noapte din
Bucureşti, România.
Sursele cancan.ro, si-
teul nr. 1 din România,
pe poziţie! Denise Rifai
(Realitatea TV), în
pline controverse în

ultima perioadă privind decizia de a candida sau nu
la propunerea PNL, stă în nişte tandreţuri grele cu
.....mega celebrul Gică Popescu! Da, celebrul fotbalist
de abia eliberat!
Poate cel mai "high" club de noapte din Bucureşti.
Aproximativ miezul nopţii. Denise Rifai este o clientă
a casei. Vine şi dansează + bea des aici. Tot timpul
cu prieteni. Sâmbăta aceasta doar cu o prietenă. La
diferenţă de sub un minut în club intră şi Gică Popescu
cu câţiva prieteni. Culmea, ce potriveală, mesele
aproape lipite.
Au stat fiecare cu ai lui, au băut, s-au încălzit. FWD o
oră mai târziu: ea stă la masă, Gică lipit de ea cu o
mână în jurul ei. Gică...încălzit...ea, pe modul
acceptare... Vorbesc, se uită unul în ochii celuilalt...Ca
orice seară, chiar şi una frumoasă, se termină. Au
plecat, pe rând.



BANCURI
• Logica neamţului: Dacă astăzi e caniculă şi mâine va fi

aceeaşi caniculă, trebuie să investim într-un aparat de
aer condiţionat care să ne permită să muncim mai efi-
cient.
Logica grecului: Dacă astăzi e caniculă şi mâine va fi tot
ca ni culă, trebuie să mergem în vizită la careva care are
acasă aer condiţionat şi să stăm măcar o săptămână la
ei.
Logica francezului: Dacă astăzi e caniculă şi mâine e
aceeaşi caniculă, înseamnă că de fapt astăzi este
mâine?
Logica SUA: Dacă astăzi e caniculă şi mâine e caniculă,
ne vedem nevoiţi să intervenim cu armata şi s-o stâr-
pim.
Logica chinezului: Dacă azi e caniculă şi mâine va fi tot
caniculă, am face bine s-o exportăm!
Logica românului: Te fac o bere? Cică azi şi mâine o să
fie caniculă.

• Ion stătea pe prispă casei şi fuma. Trece Gheorghe pe
stradă şi îl strigă:
- Ioaneeee! hai să bem un rachiu la crâşmă.
Ion răspunde:
- Ba nu vin.
- Hai mai Ioane sau ţie frică de nevastă?
- Auzi mă Ghio, nici la lup nu-i e frică de câine, dar nu-i
place cum latră.

• Femeile se supara din doua motive
- din Nimic sau din Orice

• Ce te învaţă nevasta
- Nevasta te învaţă despre fericire: 
te duci la ma-ta
- Nevasta te învaţă despre nudism:
plec de aici şi te las în curul gol
- Nevasta te învaţă despre nulitate: 
tu fără mine eşti un nimeni!
- Nevasta te învaţă despre jurământ:
zi, să mori tu că n-ai băut nimic?
- Nevasta te învaţă despre munca în exces:
cam multe şedinţe peste program ai tu...
- Nevasta te învaţă despre transformare:
când te-am luat erai slab ca o aşchie, acum eşti gras ca
un porc.

• Dacă o femeie începe să plângă, pune-o în încurcătură
... plângi şi tu.

• Femeile trăiesc mai mult pentru că nu au neveste.
• Într-o relaţie trebuie să existe echilibru. Câteodată, are

dreptate eaş câteodată, greşeşte el. 
• Se spune că femeile sunt atrase de bărbaţii care le

tratează cum nu trebuie. Aşa că azi când a venit o
bunăciune de pacientă cu piciorul luxat, i-am dat
medicament de tuse. 

• La o nuntă, toţi bărbaţii căsătoriţi au fost rugaţi să stea
lângă persoana care le face viaţa frumoasă.
Barmanul aproape c-a murit sufocat..

• La ora de gramatică, se analizează propoziţia "Iată, vaca
are coadă". Cum analizează Bulă:
– Iată este subiect pentru că este scris cu literă mare şi
este început de propoziţie. Vaca este atribut pentru că
aşa îi zice mama fiicei ei. Are este conjuncţie pentru că
leagă cuvântul vacă de coadă. Coada este predicat pen-
tru că se mişca.

• – Vecine, sunt distrus. Nevasta mă înşeală! Mi-a zis
aseară că a dormit la Nuți.
– Și?
– Păi, la Nuți am dormit eu!

• Nu te îngrijora de ceea ce gândesc oamenii - nu li se
întâmplă prea des. 

• A greşi este omeneşte. A da vina pe altul este  şi mai
omeneşte.

• Există două cuvinte care îţi deschid multe uşi: "trage“ şi
"împinge". 

Glumele vechi sunt ca şi vinul: nu îşi pierd aroma şi par-
fumul odată cu trecerea anilor. Se adaptează vremurilor,
îşi schimbă personajele sau "hainele lingvistice" dar rămân
la fel de amuzante. Iată câteva dintre glumele publicate de
"Moftul român", revista de umor ce apărea în primii ani ai
secolului trecut sub direcţiunea marelui dramaturg Ion
Luca Caragiale:

• - Spune-mi te rog, Emilio, de ce nu iei locotenentul în
căsătorie?
- Dar gândeşte-te mătuşo, mi-aş pierde cel mai asiduu
curtezan.

• - Rabi, zice Sura foarte mâhnită, bărbatu-meu a înneb-
unit.
- După ce cunoşti, întreabă rabinul.
- A tăiat vecinul nostru o purcea şi l-am prins pe Şmil
mâncând cu vecinul.
- E un ticălos, zice rabinul, dar nu a înebunit; du-te
liniştită acasă.
Sura merge acasă. După trei zile se-ntoarce, de
astădată disperată.
- Rabi, acu a înebunit de tot!
- Ce-a mai făcut?
- L-am prins pupând bucătăreasa.
- E un mare ticălos, zice rabinul, dar nu a înebunit; du-
te liniştită acasă.
- Cum, rabi? Alaltăieri, nu; azi, nu; nu mai înţeleg.
- Fireşte, zice rabinul; dacă ar fi înnebunit, mânca
bucătăreasa şi pupa purceaua!... dar aşa.

• La masă: - Ginere dragă, să'ţi sufle măiculiţa'n ciorbă,
că'i prea fierbinte; să nu te arzi!
- Dragă mamă soacră, nu mai sufla că mi-o acreşti!

• - Ce poate fi mai bun ca o femeie frumoasă?
- Două !

• Sărutarea? - Un aperitiv.
Căsătoria? - O indigestie.
Divorţul? - Un purgativ.

• Din fluture se naşte omida; din femeie soacra.
• LA EXAMEN

- Rosemberg Moriţ, ce este gâsca?
- Ghisca? Este un pasere.
- Bravo! Ce foloase ne dă ea?
- Şuncă de ghiscă.
- Bravo! Altceva?
- Untură de ghiscă.
- Bravo! Şi ce ne mai dă?
- Pene cu care îşi curăţă tatul meu ţigaretul.
- Bravo! Ai mai uitat însă ceva...
Rosemberg Moriţ se gândeşte, se scarpină după ceafă,
iar se scarpină şi se gândeşte, dar degeaba: nu nime -
reş te să spună că gâsca ne mai dă şi puf, cu care um -
plem pernele. Atunci profesorul încearcă să îl ajute:
- Rosemberg Moriţ, gâsca ne mai dă ceva... Ia adu-ţi
bine aminte, ce aveţi voi în pat acasă?
Micul Moriţ, ca iluminat, răspunde repede:
- Ghisca ne mai dă puricii şi păduchii de lemn!

• - Spune-mi te rog, Iorgule, de ce te duci aşa des la
berărie şi niciodată la universitate?
- Pentru că berării sunt multe dar universitate este numai
una.
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Horoscopul Egiptean al Sufletului
Ziua nasterii iti poate dezvalui franturi din suflet si din destin. Citeste acest horoscop fascinant, un
horoscop cum poate nu ai mai citit de mult, bazat pe conceptiile vechiilor egipteni asupra sufletu-
lui.
Pentru vechii egipteni, sufletul era esenta vietii si a nemuririi, cheia catre viata prezenta si catre
viata viitoare. In cultura egipteana antica, se credea ca sufletul uman este alcatuit din 5 parti: Ren,
Ba, Ka, Sheut si Ib.
Ziua nasterii iti poate dezvalui franturi din suflet si din destin. Descopera in functie de ea, carei
zodii a sufletului ii apartii si ce spune acest lucru despre sufletul, viata si destinul tau! Citeste acest
horoscop fascinant, un horoscop cum poate nu ai mai citit de mult, bazat pe conceptiile vechiilor
egipteni asupra sufletului.
Horoscopul Sufletului: Sufletul tau in ce zodie este?

Nascut in zilele de 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31
– Zodia sufletului tau este REN (Nume)

Un om traieste atata timp cat numele ii este pronuntat, citit,
rostit, vorbit, credeau vechii egipteni... Ren (numele) era
considerat de vechii egipteni drept o parte inerenta sufletului,
fara de care fiinta umana nu ar putea exista. Prin urmare, Ren
era acordat fiecarei persoane in parte chiar de la nastere, inca
din momentul in care a pasit in lumea aceasta.
Cei guvernati de Ren si in a caror componenta sufleteasca
predomina Ren sunt persoane al caror destin sta sub semnul
talentului, al curgerii si al implinii, al viziunii si al reformarii. Au
un suflet cald, generos. Numele lor a fost nascut pentru a fi dat
mai departe… Au povesti de viata interesante, iar existenta lor
ii va marca intr-un fel sau altul pe ceilalti si va servi drept
model, sursa de inspiratie sau de curaj de a fi altfel. Acesti
nativi au un dar aparte al zeilor, acela de a se ridica deasupra.
Printr-o idee geniala, printr-o viziune, printr-o alegere, printr-un
stil de viata… Sunt insa introvertiti, sensibili si vulnerabili din
punct de vedere emotional. Au schimbari bruste de dispozitie
si uneori se simt nefericiti din cauza incapacitatii de a se

adapta in comunitatea de care apartin. Criticile ii destabilizeaza puternic. Fara ei lumea ar fi o
lume mai putin avansata.

Nascut in zilele de 2, 7, 12, 17, 22, 27 
- Zodia sufletului tau este BA (Suflet)

Conceptul antic de Ba al egiptenilor aduce teribil de mult cu
notiunea contemporana a “personalitatii”. Ba este cel care
face ca o persoana sa se distinga de toate celelalte si sa fie
speciala, intr-un mod absolut unic. Adeseori, Ba este infatisat
drept o pasare cu cap de om ce il lua cu sine pe Ka (sufletul) in
viata de dupa moare, odata ce isi inalta zborul deasupra mor-
mantului persoanei respective. 
Cei guvernati de Ba si in a caror componenta sufleteasca pre-
domina Ba sunt persoane emotionale, cu o viata interioara
bogata. Prin sangele lor le curge parca insusi sufletul. Sunt
aparent calme, linistite, insa pe interior ard la flacara molcoma.
Au un traseu al vietii ascensional si urmaresc sa evolueze
spiritual, sa-si depaseasca defectele si sa devina oameni mai
buni. Ajungi cu greu la sufletul lor, insa cu greu mai poti iesi de
acolo. Sunt persoane transparente, cu coloana vertabrala,
profunde si capabile sa vada dincolo de suprafata si aparente.

Au o personalitate puternica si lectii de viata puternice, care ii vor marca si vor constitui baza
pentru intelepciunea lor interioara. Fara ei, lumea ar fi o lume mai putin inteleapta.

Nascut in zilele de 3, 8, 13, 18, 23, 28 
- Zodia sufletului tau este KA (Stralucirea vitala)

Inca din prima secunda a vietii sale, Heket, creatorul Ka-ului
pentru fiecare persoana in parte, il insufla intr-un prunc, con-
ferindu-i ceva ce il face sa fie “viu”… iata ce credeau vechii
egipteni despre stralucirea vitala primita de om de la zeitati
inca de la nastere. Ka este un minunat concept al vechilor
egipteni, un element esential si vital ce reprezinta insusi elixirul
vietii. Ka este “esenta vitala” a unei persoane, iar fara de el
fiinta umana nu ar mai putea fi in viata. Ka delimiteaza taramul
vietii de taramul mortii. In momentul in care Ka este luat de Ba,
suflul vietii paraseste trupul si survine moartea fizica. 
Cei guvernati de Ka si in a caror componenta sufleteasca pre-
domina Ka sunt 100% oameni al vietii si ai simturilor. In sufletul
lor zace soarele vietii, iar intreaga lor fiinta exprima un ceva
aparte. Au vitalitate fizica si sufleteasca, sunt efervescenti si

si-au autoeducat gandirea pozitiva. Este o placere sa ii ai in preajma intrucat sunt inteligenti si
insufla o stare de bine si de elevare, iar conversatia cu ei este o adevarata placere. Totodata, sunt
ludici, pasionali, dinamici si activi, adorand natura, libertatea si tot ce tine de mediul exterior.
Marunt sau mare, traiesc fiecare moment al vietii lor la intensitate maxima. Ii energizeaza,
binedispun si ii motiveaza pe cei din jurul lor. Fara ei, lumea ar fi o lume mai trista.

Nascut in zilele de 4, 9, 14, 19, 24, 29 
- Zodia sufletului tau este SHEUT(Umbra)

Nu poate exista un om fara de umbra, iar
umbra este singura care il insoteste pe om
de-a lungul intregii sale existente pe pamant.
Ea este nelipsita de langa om si prin urmare
vechii egipteni considerau ca umbra este
un fel de amprenta a persoanei respective,
continand ceva din persoana pe care o in-
soteste.
Cei guvernati de Ka si in a caror componenta
sufleteasca predomina Ka sunt oameni
eterici, diafani, cu un comportament discret
si plin de tact. Au o delicatete spirituala si a
felului de a fi care ii atrage pe multi. Sunt

intelegatori, toleranti, diplomati, intotdeauna cu un cuvant bun de spus la adresa cuiva. Iubesc
dreptatea si gandesc de doua ori inainte de a emite judecati rautacioase asupra cuiva. Ba mai
mult, acesti oameni delicati, calmi, joviali, se transforma in aparatori redutabili ai celor aflati in
situatii defavorabile sau pusi de zid de prejudecati.
Mintea lor este ascutita si patrunzatoare atunci cand vine vorba de lucruri materiale, insa au o
anumita inocenta in felul in care relationeaza cu cei din jur. Sunt adesea dezamagiti si raniti de cei
din jur, dar nu isi pierd nobletea si gentiletea sufleteasca care le sunt atat de specifici. Este
aproape imposibil sa le distrugi puritatea, simplitatea sufleteasca. Este a doua lor natura. Ei sunt
cei care vad latura buna si pozitiva din fiecare din oameni. Fara ei, lumea ar fi o lume mai rea.

Nascut in zilele de 5, 10, 15, 20, 25, 30 
- Zodia Sufletului tau este IB (Inima)

Ib este insasi inima, inima metafizica, sediul care gazduieste
emotiile, cugetarile, vointa si dorinta de a face. Ib este insasi
drumul catre eternitate si o viata intru soare. Ib a luat nastere
dintr-o singura picatura de sange, luata la conceptie, din inima
copilului unei mame.
Cei guvernati de Ib si in a caror componenta sufleteasca pre-
domina Ib sunt oameni ai inimii, oameni ai simtirii, ai emotiilor
si ai reactiilor afective. Inima este puternica, este minunata,
este care pune in miscare sangele, face posibila coexistenta si
functionarea celorlalte organe. Fara acest element cheie, viata
nu ar putea fi sustinuta. Oamenii lui Ib au un suflet frumos,
neobosit in a iubi, capabil sa daruiasca si sa primeasca pe
masura. Ei sunt cei care au primit de la zei poate cel mai
minunat har al vietii, cel al iubirii, fara de care nimic nu ar avea

un sens.
Oamenii lui Ib sunt oameni creativi, care iubesc frumosul in toate formele sale, sunt armoniosi si
echilibrati. Iubesc sinceritatea. Iubesc iubirea. Au nevoie de un camin stabil si de o familie unita
pentru a se simti fericiti. Au nevoie de perioade de singuratate, in care sa se regaseasca si din
care sa-si extraga resursele energetice si afective.
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10 calităţi pe care bărbaţii 
le găsesc irezistibile la o femeie

De multe ori ni se întâmplă să ne întrebăm care sunt calităţile pe care un bărbat le
găseşte atrăgătoare la o femeie. Şi, fie că este vorba de personalitatea noastră sau
imaginea pe care o arătăm despre propria persoană există câteva aspecte pe care
bărbaţii le găsesc irezistibile.

Încrederea în sine. „Nimic nu face ca o
femeie să fie frumoasă, decât gândul că
este frumoasă”- Sophia Loren
Dacă o femeie este ferm convinsă că este
irezistibilă, cei din jur nu vor avea de ales
şi vor vedea acelaşi lucru. Femeile care
au încredere în sine nu sunt niciodată
critice cu ele în public. Ele emană un aer
sigur şi plin de sexualitate, calităţi pe care
bărbaţii întotdeauna le vor aprecia.
Feminitatea. „Este uşor să fii frumoasă,
dar este dificil să arăţi că eşti”- Frank
O’Hara

Sexul puternic va fi întotdeauna în căutarea unei apariţii feminine care să-i poată
permite acestuia să-şi arate în orice moment statutul de bărbat. Să câştigi afecţiunea
unei femei, să ai grijă de ea şi să-i sari în ajutor, toate acestea ajută un bărbat să se
simtă în elementul său natural, făcându-l să pară mare şi puternic.

Bunătate. Să poţi vedea partea bună din orice situaţie, să priveşti lumea într-o manieră
prietenoasă, să iubeşti şi să empatizezi, acestea sunt calităţi care te pot face extrem
de atractivă, pe lângă look-ul tău.

Independenţă. „Sex-appeal-ul reprezintă 50% din ceea ce ai şi 50% din ceea ce crede
lumea că ai”- Sophia Loren
Bărbaţii tind să fie fascinaţi de femeile care vor să fie independente, mai ales că, o
femeie atractivă va şti întotdeauna ce-şi doreşte, iar când are de-a face cu dificultăţi,
nu-şi va pierde timpul dând vina pe alţii pentru greşelile ei.

Capacitatea de a trăi fiecare moment. Femeile care ştiu cum să trăiască orice moment
din viaţa lor va fi întotdeauna un magnet pentru bărbaţi. Bărbaţii au o slăbiciune pentru
femeile care se acceptă aşa cum sunt şi sunt mulţumite de ceea ce au.

Este o gazdă bună. Deşi pentru unele domnişoare este greu să audă acest lucru, o
femeie care ştie să gătească şi să menţină curăţenia este capabilă să câştige inima
oricărui bărbat, aceasta oferind o atmosferă specială de linişte şi relaxare.

Abilităţi de comunicare. Bărbaţii caută o companie care să fie deschisă şi sociabilă,
totodată, să reuşească să menţină o conversaţie interesantă fără să se manifeste ca o
atotştiutoare. Şi, pe lângă asta, o femeie care ştie cum să asculte este întotdeauna o
companie plăcută.

Graţia. „Nu există femei urâte; există doar femei care nu ştiu cum să arate bine”- Jean de
la Bruyere
Gesturile unei femei atractive sunt întotdeauna delicate şi pline de graţie. Deţine
anumite posturi, iar mişcările sale vorbesc de la sine.

Zâmbetul. „Nimic nu ne face mai atractive decât o dispoziţie bună”- Efim Spiegel
Femeile care zâmbesc mult şi care au simţul umorului au şanse mult mai mari să
cucerească un bărbat decât cele care sunt întotdeauna nesatisfăcute de orice lucru.
Un zâmbet radiant emană atât energie, cât şi vitalitate.

Naturaleţe şi sinceritate. O femeie atrăgătoare este naturală, deschisă şi lipsită de
complexe, iar acestea se numără printre calităţile pe care bărbaţii le caută la o
femeie. 

Bărbatul pe care şi-l doresc toate femeile
Se spune că bărbatul ideal se găseşte doar în mintea femeilor cu multă imaginaţie, dar
sunt anumite trăsături pe care orice femeie le caută la un bărbat. Iată care sunt acestea.

Oferă protecţie
Are multă încredere în sine şi este atent la
ceea ce îţi doreşti încât în prezenţa lui te
simţi protejată şi în siguranţă. Când mergi
cu el într-un club sau pe o străduţă
întunecoasă ai sentimentul că nu vei păţi
nimic rău. În braţele lui te simţi mică şi
neajutorată, dar acest lucru nu te sperie.
Are viziune şi curaj
Nimănui nu îi plac plângăcioşii şi orice
femeie are, din când în când, nevoie de
suport şi sprijin din partea partenerului.
Aşa că un bărbat cu o personalitate puternică

şi minte brici este un partener dorit de orice femeie.
Independent financiar şi emoţional

Orice femeie echilibrată, atunci când se gândeşte să-şi întemeieze o familie, ia în
calcul potenţa financiară a viitorului soţ. Poate că nu are un cont în bancă, dar are
viziunea unui antreprenor şi curajul unui bărbat adevărat.
Maturitatea emoţională este şi ea foarte importantă, pentru că nicio femeie nu îşi
doreşte să intre în rolul de mamă înainte de vreme ori să îşi caute viitorul soţ după
fusta soacrei.

Aşadar, să recapitulăm: încredere în sine şi grijă, viziune şi curaj, independenţă financiară
şi emoţională. Îl găsim sau le spunem si lor ce ne dorim?

Top rujuri în trend toamna aceasta
Toamna aceasta îţi doreşti să-ţi menţii aspectul radiant pe care l-ai avut până acum şi să
faci faţă vremii mohorâte cu un look strălucitor în fiecare zi. Fie că eşti adepta texturilor
mate, cremoase, a culorilor aprinse sau a celor fade, cu siguranţă vei avea de unde
alege.
Andreea Has, make-up artist, ne oferă câteva sfaturi interesante despre trend-ul acestui
sezon, pentru că noi să fim atrăgătoare şi frumoase, indiferent de vremea de afară. 

„Toamna aceasta se poartă stilul îndrăzneţ, aşa că ieşi din tipare cu un make-up care să
îţi contureze trăsăturile şi să creeze efecte care să te avantajeze. Ai o paletă largă din
care să alegi de la roz prăfuit, corai deschis, mov prună, roşu intens vibrant până la
piersică, aşa că vei găsi cu siguranţă o nuanţă care să ţi se potrivească ”, explică
Andreea Has, make-up artist.

Rujul roz prăfuit
Uşor de combinat şi purtat, rozul prăfuit se potriveşte foarte bine unui make-up pentru
birou sau pentru plimbări în natură. Nuanţa neutră poate fi purtată zi de zi şi se
potriveşte aproape oricărui tip de ten, iar seară îi poţi adăuga un pic de strălucire.
„Rozul în nuanţe deschise este perfect pentru un look natural şi dulce, pe care îl poţi
purta în orice perioadă a zilei. Indiferent de zona unde alegi să-l porţi, pleoape, obraz
sau buze, această culoare este plăcută şi poate crea un aspect rafinat”, completează
Adina Has.

Rujul corai deschis
Rujul portocaliu există în diverse nuanţe, dar acest corai plăcut pe care îl propunem,
cu siguranţă e atât îndrăzneţ, cât şi acceptat de marea majoritate dintre voi. Este un ruj
cu ulei de avocado şi extract de aloe vera, ingrediente care fac ca buzele să fie
emoliente şi hidratate. Este sclipitor, neted şi precis în aplicare, pune buzele într-o
lumină irezistibilă şi te face să te simţi plină de încredere. Aspectul feţei va  fi călduros,
indiferent de culoarea tenului.

Rujul mov prună
Ce părere ai despre rujurile în nuanţe închise? Stilul modern gotic se bazează pe
aceste rujuri care îţi dau un aer modern şi îţi creează o personalitate puternică. Nu
trebuie să foloseşti chiar nuanţe de negru sau ceva foarte închis, dacă acest lucru te
sperie, dar poţi opta pentru nunante de mov închis, mov prună, vişiniu, cacao, roz
velvet sau poţi combina mai multe nuanţe pe buze, pentru a ajunge la cea dorită de
tine. „Rujurile în această toamnă sunt foarte importante, mai ales cele din stilul modern
gotic, care oferă o alură diferită, ce se potriveşte oricărui stil vestimentar. Plecând de la
nuanţe de roşu, la cele de roz şi mov, paleta este destul de variată, însă important este
să alegeţi nuanţele cele mai închise şi rafinate. Mate sau glossy, rujurile în nuanţe
închise se potrivesc perfect cu orice ţinută de toamnă”, afirmă Andreea Has.

Rujul roşu intens vibrant
Iată şi un ruj lichid, cu rezistenţa îndelungată, care conţine ulei de trandafir alb şi
vitamina E, care hrăneşte şi vitalizează. Acesta îmbraca buzele în culori vibrante, care
persistă şi, datorită uleiului din compoziţie, asigurată durata de rezistenţă la transfer.
Buzele sunt mereu moi şi catifelate, iar o singură aplicare evidenţiază aspectul îngrijit
şi delicat al fetei. Are un parfum subtil de vanilie şi colorează ca şi cum ar fi un ruj solid.
Noi îl recomandăm atât pentru toamna, cât şi pentru iarnă, atunci când roşul devine
culoarea reprezentativă pentru sărbători.

Rujul piersică
Nuanţele de piersică anunţa de obicei venirea primăverii, dar asta pentru că nu am
încercat să descoperim frumuseţea lor în perioada de toamana. Andreea Has, make-
up artist, ne-a arătat că nuanţele de piersică sunt extrem de interesante pe buzele
noastre în anotimpul frunzelor colorate care stau să cadă.
„Pasiunea piersicii pe buzele tale se potriveşte perfect cu peisajul de toamnă. Şarmul
femeii care are un make-up în aceste nuanţe este extrem de frumos, este ca un miraj
care te cheamă şi apoi dispare, potrivindu-se foarte bine cu nuanţele tenului tău”
explică Andreea Has.
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BERBEC • (Vest 21 Mar-20 Apr / Vedic 13 Apr-14 Mai)

Precautie
In aceasta saptamana vei primi niste fonduri neast-
eptate, asa ca in ciuda grijilor tale din ultima vreme,
vei reusi sa iti duci planurile la bun sfarsit. Totusi,
trebuie sa tii cont ca se astepta un schimb venit din
partea ta, prin care sa iti rascumperi greselile din
trecut si sa demonstrezi ca ti-ai invatat lectia. Lipsa
de precautie se plateste scump in cazul tau, asa nu
ar strica sa verifici de doua ori ceea ce faci, chiar
daca in prima faza esti sigura ca nu poti gresi.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Foarte bine

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

Energie
Planurile de viitor evolueaza intr-un mod placut, mai
ales datorita optimismului de care dai dovada. Ii im-
presionezi pe cei din jur cu energia ta debordanta,
insa atragi si invidia celor care nu o duc la fel de bine
ca tine. Important este sa nu pui la suflet toate
rautatile si sa iti pastrezi interesul fata de acele lucruri
care iti pot garanta succesul. Daca se intampla ca un
prieten mai vechi sa reapara in viata ta cu o propunere,
ar trebui sa iei o abordezi cu toata seriozitatea.
Bani Foarte bine
Sanatate Bine
Dragoste Bine

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

Libertate
In aceasta saptamana ai sansa de a dedica mai mult
timp pasiunilor tale. Cu atat mai mult, poti descoperi
satisfactii nebanuite in lucruri pe care nu te gandeai
ca vei ajunge sa le faci vreodata. Este vremea
potrivita pentru a experimenta si pentru a indragi
lucruri noi. Cu cat te cenzurezi mai mult, cu atat
cresc sansele de a fi nefericita cu ceea ce iti ofera
viata. Daca ai o relatie cu o persoana extrem de pos-
esiva, care simti ca te ingradeste chiar si in cea mai
mica masura, ar fi bine sa te gandesti serios daca ar
trebui sa lasi lucrurile sa evolueze astfel.  
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Asa si asa

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

Prejudecati
In aceasta saptamana este recomandat sa iti ignori
vechile prejudecati si sa faci exact ce te taie capul!
Nu mai lua in seama ce spun ceilalti si nu te mai
cenzura nici tu din motive cunoscute doar de tine. Ai
atat de multe oportunitati in fata, pe care risti sa le
ratezi din cauza unor idei gresite. De asemenea, in-
cearca sa nu mai pui etichete oamenilor dupa o
simpla conversatie. Acorda fiecaruia sansa de a-ti
demonstra ca merita atentia si interesul tau, in timp.
Bani Bine
Sanatate Bine
Dragoste Foarte bine

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

Reticenta  
Chiar daca esti retincenta atunci cand vine vorba sa
incerci lucruri noi, cel mai bine ar fi sa iti invingi
temerile si sa lasi totul sa mearga de la sine. Vei
vedea ca entuziasmul va fi coplesitor, chiar daca
primii pasi nu iti vor oferi satisfactia dorita. Grijile ne-
justificate iti pot distrage atentia de la distractia bine-
meritata, asa ca ar fi bine sa iti oferi sansa de a te
bucura de micile placeri ale vietii mai des. Propune-ti
ca pentru o ora sau doua, in fiecare zi, sa nu lasi
nimic si pe nimeni sa iti strice momentul de relaxare.
Bani Foarte bine
Sanatate Bine
Dragoste Bine

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

Conducere
Incearca macar pentru o saptamana sa nu te mai
lasi condusa de ceilalti, fie ca vorbim de colegii de
munca sau de membrii familiei. Straduieste-te sa
impui tu ritmul, chiar daca vei intalni retincenta multora
la inceput. Merita sa iti asumi o responsabilitate mare
din cand in cand, pentru a nu ajunge sa te limitezi cu
ceea ce ti se ofera atunci cand urmezi un lider, in loc
sa fii tu insati unul. Ai abilitatile necesare pentru a
pune lumea la treaba si pentru a consolida o echipa,
insa trebuie sa ti le exersezi putin.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Foarte bine

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

Riscuri
In aceasta saptamana te vei simti pregatita sa bati
palma cu oricine, chiar si pentru angajamentele care
nu ti-ar putea aduce castiguri prea mari. Inainte de a
te arunca inainte cu totul, asigura-te macar ca efortul
pe care urmeaza sa il depui nu este prea mare si ca
ceea ce vei fi fi nevoita sa faci nu presupune niciun
risc. Pare tentant sa iei decizii curajoase doar pentru
a vedea de ce esti in stare, insa in momentul de fata
este mai important sa iti mentii situatia financiara
stabila.
Bani Asa si asa
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

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

Nemultumiri
In aceasta saptamana, iubirea s-ar putea sa nu iti
ofere satisfactia dorita. Orice ar face partenerul tau
pentru tine, tot vei fi nemultumita de ceva, iar acest
lucru va avea, bineinteles, un impact mai puternic
asupra lui. Ori incerci sa fii mai intelegatoare si sa
apreciezi gesturile pe care le primesti, oricat de mici
ar fi ele, ori te impaci cu ideea ca cel drag va incepe
sa se distanteze de tine in perioada imediat urmatoare.
Uneori vei fi distrasa de problemele altora si nu te vei
mai gandi la propriile tale neajunsuri.
Bani Bine
Sanatate Bine
Dragoste Asa si asa

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

Teste
In aceasta saptamana nu vei avea prea mult timp
pentru tine, de vreme ce vei primi provocari si teste
la fiecare pas. Este posibil ca superiorii sa te puna la
incercare cu un scop precis. Daca reusesti sa demon-
strezi ca esti de neinlocuit, poate te alegi si cu o pro-
movare. Niste bani in plus nu ti-ar strica, asa ca daca
poti face ceva bun in acest sens, nu ezita! Trebuie sa
te concentrezi mai mult asupra prioritatilor si sa nu
lasi lucrurile neinsemnate sa iti distraga atentia.
Bani Bine
Sanatate Bine
Dragoste Foarte bine

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

Principii
Pe termen scurt, incapatanarea cu care iti aperi prin-
cipiile, te poate costa scump, insa, pe termen lung
vei avea mult mai mult de castigat. In aceasta sapta-
mana este vorba despre lucrurile pe care esti dispusa
sa le sacrifici pe moment pentru posibilitatea unei
sanse mai bune pe viitor. Nimeni nu ar trebui sa iti in-
fluenteze deciziile in aceasta perioada, deoarece ai
tendinta de a arunca vina pe ceilalti, doar pentru a te
simti cu constiinta impacata. Astepti cu nerabdare o
veste importanta, asa ca nu poti sta departe de
telefon pentru prea mult timp.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

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

Revelatie
O intamplare banala poate constitui o adevarata rev-
elatie pentru tine in aceasta saptamana. Vei intelege
pe pielea ta de ce trebuie sa ai grija ce iti doresti,
pentru ca se poate intampla. Abia dupa ce vei fi pusa
in fata faptului implinit iti vei da seama ca aspiratiile
pe care le-ai avut inainte nu se impaca prea bine cu
ceea ce esti capabila sa faci in momentul de fata.
Partea mai neplacuta este ca, in final, tot tu trebuie
sa descurci situatia pe care ti-ai creat-o.
Bani Asa si asa
Sanatate Bine
Dragoste Foarte bine

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

Regasire
In aceasta saptamana este foarte important sa te re-
gasesti pe tine insati, inainte de a te adapta cerintelor
celorlalti. Daca ai impresia ca problemele de sanatate
te consuma, ar fi cazul sa vezi un medic, oricat ai
prefera sa amani acest lucru. Pe plan profesional s-
ar putea sa ai parte de mici presiuni, insa sub nicio
forma nu ar trebui sa cedezi. Fii foarte atenta cum iti
gestionezi timpul si energia si nu iti lua angajamente
pe care nu esti sigura ca le poti onora. Nu scapa din
ochi prezentul in timp ce te gandesti la viitor!
Bani Bine
Sanatate Asa si asa
Dragoste Foarte bine
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WTA: 10 lucruri de ştiut
despre Simona Halep

Simona Halep a
plecat luni spre
Singapore, unde
va participa la
Turneul Cam -
pioa nelor, iar
site-ul WTA trece
in revista mai
multe lucruri de-
spre roman ca.
"Simona Halep
cauta sa pro voa -
ce o surpriza in
Singapore -

poate ca nu are niciun Grand Slam pe numele sau, insa ju-
catoarea de pe locul 4 mondial reprezinta o mare
amenintare", incepe site-ul WTA prezentarea romancei.

1. Formidabila - Halep este din noul intre primele patru
jucatoare din lume, depasind-o pe Garbine Muguruza
dupa turneul de la Beijing.

2. Concentrarea finala - Romanca si-a asigurat locul la
competitie din Singapore cand a ajuns in semifinale la
Wuhan: "Inseamna foarte mult sa ma calific la Turneul
Campioanelor - a fost unul dintre scopurile mele in acest
an. Va fi a treia oara la rand cand voi concura in aceasta
competitie si sper sa joc foarte bine. Am amintiri grozave
din 2014 si sunt increzatoare ca pot sa ma descurc bine.
Voi fi foarte concentrata".

3. Debut stralucitor - Cuvintele lui Halep au in spate de-
butul impresionat al acesteia de la Singapore, din urma
cu doi ani, inclusiv o victorie cu 6-0, 6-2 in fata numarului
1 mondial de atunci, Serena Williams, in faza grupelor.
A invins-o pe Agnieszka Radwanska in semifinale, dar
a fost invinsa in finala de aceeasi Williams.

4. Extraordinara - Acea performanta impresionanta a
incheiat un sezon excelent in care a intrat pentru prima
oara in Top 10 si a incheiat anul pe locul 3.

5. Revenirea la Singapore - Halep va reveni astfel la
aceasta competitie pentru al treilea an la rand, in 2015
fiind eliminata in faza grupelor in ciuda unei victorii in
fata campioanei de la US Open, Flavia Pennetta.

6. Cele trei titluri din 2016 - Pentru al doilea an la rand,
Halep a castigat trei titluri in acelasi an - la Madrid, la
Bucuresti si la Montreal.

7. Familia inainte de toate - In mod obisnuit foarte pa-
trioata, Halep a ales sa nu mearga la Jocurile Olimpice
de la Rio, din cauza amenintarii reprezenate de virusul
Zika: "Familia este mult prea importanta pentru mine si
nu pot risca sa nu imi pot intemeia una proprie dupa ce
imi voi incheia cariera in tenis".

8. O vara fierbinte - Romanca a inregistrat o serie de 13
victorii consecutive in vara - titluri la Bucuresti si Mon-
treal, urmate de sfert de finala la Cincinnati.

9. Motiv de ingrijorare - In ciuda succesului, Halep a fost
stanjenita o buna parte din acest an de accidentari - o
problema la tendonul lui Ahile, in fara, iar apoi o alta care
a impiedicat-o sa participe la turneul de la Tokio.

10. Mari asteptari - Halep nu a castigat un Mare Slem,
insa a fost intr-o forma buna la US Open, unde a pierdut
in fata liderului mondial Serena Williams, in trei seturi,
in sferturi.

Romanca are incredere inainte de turneul de la Singapore,
spunand: "Desigur, nu am castigat pana acum un Grand
Slam, insa am jucat foarte bine in marile turnee".
Celelalte jucatoare calificate la Turneul Campioanelor sunt
Angelique Kerber, Agnieszka Radwanska, Karolina
Pliskova, Garbine Muguruza, Madison Keys si Dominika
Cibulkova.
Pentru ultimul loc ramas liber se dueleaza Johanna Konta,
Svetlana Kuznetsova si Carla Suarez Navarro.

Cristina Neagu a doua oară la
rând în echipa ideală

a Ligii Campionilor
Cristina Neagu, de la Buducnost Podgorica, dar şi două
jucătoare de la CSM Bucureşti, Carmen Martin şi Isabelle
Gullden, fac parte din echipa ideală a Ligii Campionilor.

Cele trei handabaliste au alese pe baza preferinţelor tuturor
antrenorilor angrenaţi în competiţie. Aceştia şi-au prezentat
opţiunile înainte de startul actualei ediţii a Champions League
Noul antrenor al naţionalei României, Ambros Martin, care o
pregăteşte şi pe Gyor, a fost desemnat cel mai bun tehnician.
EHF a lansat conceptul de echipă ideală a Ligii Campionilor,
aleasă de către antrenorii participanţi la începutul sezonului
2015-2016, atunci când Cristina Neagu s-a numărat, de aseme-
nea, printre handbalistele votate. Echipa ideală aleasă în debutul
sezonului 2016/17 este formată din Katrine Lunde (Rostov Don,
6 voturi) – cel mai bun portar, Siraba Dembele (Rostov Don, 6
voturi) – cea mai bună extremă stânga, Cristina Neagu (Buduc-
nost, 10 voturi) – cel mai bun inter stânga, Nycke Groot (Gyor)
şi Isabelle Gullden (CSM Bucureşti) – împart titlul de cel mai bun
centru cu câte 6 voturi, Nora Mork (Gyor, 9 voturi) – cel mai bun
inter dreapta, Carmen Martin (CSM Bucureşti, 6 voturi) – cea
mai bună extremă dreapta şi Heidi Loke (Gyor, 13 voturi).
Lunde, Dembele, Neagu, Groot şi Loke au făcut parte şi din
echipa ideală a sezonului trecut. Cel mai bun antrenor, cu 12 vo-
turi, a fost ales Ambros Martin, care conduce Gyor şi naţionala
feminină a României. Pe locul secund s-a aflat Dragan Adzici
(Buducnost, 10 voturi), iar pe al treilea, danezul Kim Rasmussen,
care a câştigat trofeul cu CSM Bucureşti (7 voturi).
De asemenea, arena sportivă care a primit cele mai multe voturi
este Audi Arena din Gyor (9 voturi).

Gabriela Szabo: "Îmi doresc din
tot sufletul să devin
preşedintele COSR"

Fosta atletă Gabriela Szabo a de-
clarat, după ce şi-a depus candi-
datura la preşedinţia Comitetului
Olimpic şi Sportiv Român, că îşi
doreşte din tot sufletul să ocupe
acest post şi consideră că CV-ul
o recomandă în pentru funcţia de
conducător al COSR.
"Sunt mândră că în spatele meu
am un număr mare de campioni
mondiali şi olimpici, poate sportivi
uitaţi, dar trebuie să ne aducem
aminte de trecut. Eu vin cu foarte

multă energie să o pun în slujba sportului românesc, dar nu voi
putea singură. Am nevoie de echipă, federaţii şi sportivi. Cel mai
mare avantaj al meu este experienţa şi CV-ul. În plus am crescut
în acest domeniu de la vârsta de 13 ani şi am trecut prin toate
etapele. Îmi doresc din tot sufletul să devin preşedintele COSR,

aşa cum mă recomandă şi CV-ul. Nu a fost o decizie grea, am
cugetat la ea însă, dar având în vedere situaţia care s-a creat
după Jocurile Olimpice am zis că este momentul să pun umărul
la reforma sportului românesc", a spus Szabo.
Fostul ministru al Tineretului şi Sportului speră ca generaţia
următoare de sportivi să îi calce pe urme: "Pentru mine este o
mare onoare. Este una dintre cele mai importante funcţii din
sportul românesc. Mi-am depus această candidatură cu
speranţa că echipa sportului românesc va face din nou echipă
şi vom aduce pentru România aur. Sunt de aproape 30 de ani
în sportul românesc, de la vârsta de 13 ani, am crescut în sport,
respir sport şi sper ca generaţia viitoare să ne calce pe urme.
Sper ca Jocurile Olimpice din 2020 şi celelalte să ne aducă bu-
curie în suflet. Avem nevoie pentru că sportul este un ambasador
şi fiecare cetăţean se identifică prin performanţă".
Gabriela Szabo a afirmat cu lupta pentru preşedinţia COSR va
fi o competiţie frumoasă şi a precizat că în acest moment are
cea mai bună strategie pentru revitalizarea sportului românesc.
"Este o competiţie frumoasă pentru că lucrăm în sport. Important
este ca acela care e mai pregătit şi cu o strategie mai bună pen-
tru dezvoltarea sportului să câştige. Acum am cea mai bună
strategie pentru revitalizarea sportului românesc, am experienţă
managerială, atât la nivel naţional, cât şi internaţional, şi CV-ul
meu mă recomandă pentru această funcţie importantă. Nu vreau
să comentez cum se va împărţi lumea sportului. Este o
competiţie, fiecare dintre noi trebuie să ne promovăm strategia
şi sper ca strategia mea să fie apreciată şi votată de cei pentru
care suntem aici", a mai spus fosta atletă.
Gabriela Szabo a fost însoţită la depunerea candidaturii de mai
mulţi oameni din sport, printre care preşedintele CS Rapid, Va-
leria Caciureac, fostul preşedinte al FR Handbal Cristian Gaţu,
fostul pugilist Mihai Leu, fostul preşedinte al COSR, Alin Petra-
che, fosta gimnastă Monica Roşu şi fosta atletă Nicoleta Grasu.
Tot azi, fosta atletă Anişoara Cuşmir, secretarul general al
Federaţiei Române de Schi şi Biatlon, Puiu Gaşpar, secretarul
general al Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă, Alexandru
Hălăucă, şi preşedintele Federaţiei Române de Kaiac-canoe,
Ioan Bârlăderanu, şi-au depus candidatura la funcţia de membru
al Comitetului Executiv al COSR.
Preşedintele Federaţiei Române de Scrimă, Mihai Covaliu, şi-a
depus, miercuri, candidatura la preşedinţia Comitetului Olimpic
şi Sportiv Român, fiind prima persoană care şi-a înregistrat
dosarul pentru alegerile din noiembrie.
Pentru funcţia de membru în Comitetul Executiv al COSR şi-a
mai depus candidatura Vasile Câtea, preşedintele FR Box,
Răzvan Pârcălabu, preşedintele FR Lupte, Cristinel Romanescu,
preşedintele FR Tenis de masă, Irina Deleanu, preşedintele FR
Gimnastică ritmică, George Cosac, preşedintele FR Tenis, Sorin
Iacoban, preşedintele FR Şah, şi George Boroi, preşedintele
CSA Steaua.
Până în acest moment, pentru funcţia de vicepreşedinte COSR
s-au înscris Sorin Babii, preşedintele FR Tir, şi Alexandru Dedu,
preşedintele FR Handbal.
Depunerea dosarelor de candidatură pentru funcţiile de conduc-
ere şi de membru al Comitetului Executiv al COSR se poate face
până în 17 octombrie, la ora 18.00. A doua zi se întruneşte
Comisia de Etică a forului, pentru validarea candidaturilor, care
vor fi prezentate apoi în şedinţa Comitetului Executiv, pro gra ma -
tă în 24 octombrie. Alegerile vor avea loc în 15 noiembrie.
Preşedintele COSR, Alin Petrache, şi-a prezentat demisia, la 29
august, în cadrul şedinţei Comitetului Executiv al COSR, el mo-
tivându-şi decizia prin neîndeplinirea obiectivului de medalii la
Jocurile Olimpice de la Rio.
Alin Petrache era preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv
Român din 2014. COSR este condus până la alegeri de Nicu
Vlad, vicepreşedinte al forului şi preşedinte al FR Haltere.

* * *
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Rezultatele inregistrate in etapa a 12-
a si clasamentul actualizat

Vineri
CFR Cluj - CSM Poli Iasi 1-0

Sambata
Pandurii - FC Botosani 2-1
Astra - Concordia Chiajna 1-1

Duminica
FC Voluntari - ASA Targu Mures 1-1
Steaua - Gaz Metan 0-1

Luni
ACS Poli Timisoara - Viitorul 1-0
CSU Craiova - Dinamo 2-1

Clasamentul dupa etapa a 12-a este
condus in continuare de catre Steaua,
care are un avantaj de trei puncte in
fata celor de la CS U Craiova

Clasamentul la zi

1. FC Steaua Bucuresti 26p
2. CS Universitatea Craiova 23p
3. FC Viitorul Constanta 20p
4. FC Botosani 19p
5. CS Pandurii Targu Jiu 19p
6. CS Gaz Metan Medias 19p
------------------------------------
7. CFR 1907 Cluj *17p
8. FC Dinamo Bucuresti 16p
9. CS Concordia Chiajna 13p
10. FC Voluntari 12p
11. CSMS Iasi 12p
12. FC Astra Giurgiu 12p
13. ASA 2013 Targu Mures *1p
14. ACS Poli Timisoara *-3p

*La inceputul sezonului, CFR Cluj si
ASA Targu Mures au fost depunctate
cu cate 6 puncte, iar Poli Timisoara cu
14 puncte
Golgheterul campionatului este al-
banezul Llullaku, de la Gaz Metan Me-
dias, cu 8 reusite in primele 12 etape.

Braşov 2 - 1 Foresta Suceava
Dunărea Călăraşi 1 - 0 Unirea Tărlungeni
Juventus Bucureşti 5-0 ASU Poli Timişoara
Sepsi 0 - 0 Baloteşti
Afumaţi 4 - 0 Berceni
Luceafărul Oradea 2 - 0 Chindia Târgovişte
Şoimii Pâncota 0 - 3 CSM Râmnicu Vâlcea
Academica Clinceni 2 - 3 Metalul Reşiţa
Mioveni 2 - 0 Dacia Unirea Brăila 
Olimpia Satu Mare 3 - 0 UTA Bătrâna Doamnă

Clasamentul
1 JUVENTUS BUCUREŞTI 31
2 Braşov 28
3 Foresta Suceava 25
4 Chindia Târgovişte 24
5 Mioveni 24
6 Olimpia Satu Mare 23
7 Sepsi 22
8 Afumaţi 20
9 UTA Bătrâna Doamnă 20
10 CSM Râmnicu Vâlcea 16
11 Luceafărul Oradea 16
12 Dunărea Călăraşi 16
13 Dacia Unirea Brăila 16
14 Academica Clinceni 14
15 Baloteşti 13
16 Unirea Tărlungeni 12
17 Metalul Reşiţa 9
18 ASU Poli Timişoara 8
19 Berceni 1
20 Şoimii Pâncota 1

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

Liga B de Fotbal: 
Rezultatele şi clasamentul la zi

Anunț șocant al lui Gigi Becali. 
Steaua o să piardă intenționat un meci cu 3-0 la masa

verde în acest campionat. "O să îi dăm în judecată"
Steaua vrea sa joace fara un jucator U21 la un meci cand va fi deja
campioana, cum doreste Becali, pentru a putea ataca in justitie reg-
ula folosirii unui jucator sub 21 de ani in permanenta intr-un meci de
Liga I. Steaua trebuie sa joace cu 2 inchizatori, esti obligat sub 21
de jucatori.
Cand o sa fim deja campioni o sa jucam fara jucatori sub 21, pierdem
cu 3-0, mergem la TAS si apoi ii dam in judecata. Asa avem posibil-
itatea sa atacam regula asta. Burleanu se baga in activitatea noastra
economica, financiara, el ma obliga sa joc sub 21 de ani, pai sa faca
reguli la el acasa, nu la mine. E buna regula la cine vrea acasa, nu
la mine acasa. La mine faci regulament de joc, nu sa te implici in sit-
uatia economica a clubului meu.

Secretul din spatele afacerii iernii!
Două transferuri pentru Steaua,

printr-o metodă ingenioasă
Gigi Becali a găsit modalitatea perfectă de a-l convinge pe Hagi să renunţe la doi dintre jucătorii
de bază în perioada competiţională din iarnă. Deşi "Regele" pare mai tentat să ia în calcul oferte
din străinătate pentru cei mai buni jucători ai săi, patronul Stelei vrea să pluseze prin procentele
pe care Viitorul le va deţine la o viitoare vânzare a lui Ţîru şi Romario Benzar. "Voi mai aduce un
fundaş central şi unul dreapta", a confirmat încă o dată Becali aseară, înainte de confruntarea cu
Gaz Metan. Obiectivele principale ale Stelei sunt Ţîru şi Benzar, ultimul având o cotă extrem de
ridicată după ultimele evoluţii la naţională. Însă omul cu bani de la Steaua vrea să îi facă o ofertă
de nerefuzat Viitorului, marele atu fiind reprezentat de procentele pe care Hagi le va deţine la o
eventuală vânzare a fotbaliştilor în Vest. Roş-albaştrii şi-au făcut un renume în ultimii ani din trans-
ferurile reuşite în străinătate, pe sume mari, astfel că această variantă poate fi extrem de tentantă
pentru fostul decar al naţionalei.
Expunerea dată de eventuala evoluţie în Champions League le-ar creşte enorm cota jucătorilor,
iar Hagi e conştient că Steaua vinde pe cu totul alte preţuri, astfel că afacerea poate fi extrem de
profitabilă de ambele părţi.
Pentru Ţîru cele două părţi au negociat deja, lucru recunoscut inclusiv de Hagi, doar că preţul cerut
- 1 milion de euro - a blocat negocierile. Acum vicecampioana este într-o situaţie delicată, nu doar
ca urmare a "mazilirii" lui Mitrea, dar mai ales din cauza accidentării lui Tănase (staff-ul tehnic e în
imposibilitatea de a alege un jucător U21 de valoare din actualul lot). În privinţa lui Benzar, Hagi
pare că cere peste 1,5 milioane de euro, însă având în vedere că Becali îi va face naşului său o
ofertă la pachet, cu procente ulterioare dintr-o revânzare, sunt şanse să se ajungă la un acord.
Aşa ar putea arăta Steaua din iarnă:
Niţă - Benzar, Ţîru, Tamaş, Toşca (Momcilovic) - Pintilii, Muniru - Adi Popa, Boldrin, De Amorim -
Alibec

Dinamo pregăteşte prima lovitură, după venirea
lui Mutu! Contra, favorit să îi ia locul lui Andone

Înfrângerea cu CS U Craiova (scor 1-2) poate fi ultima pentru
Andone pe banca lui Dinamo. Dacă această criză în care au
intrat bucureştenii va continua, sunt şanse mari ca "Fălcosul"
să fie înlocuit de Ionuţ Negoiţă, iar varianta de ultimă oră este
cea a lui Cosmin Contra, lucru dezvăluit de moderatorul emisi-
unii Fotbal Club (Digi Sport), Radu Naum.  
Cu doar 16 puncte acumulate după 12 partide din Liga 1, Di-
namo se află pe un ruşinos loc 8, în ciuda faptului că la în-
ceputul sezonului se vorbea despre un singur obiectiv: titlul.
"Dacă nu iau campionatul, plec eu singur", a spus, în mai multe
rânduri, tehnicianul din Ştefan cel Mare, însă exprimarea
echipei lasă de dorit. Acum, "câinii" sunt în pericol să rateze
play-off-ul, iar conducerea pare decisă să producă un şoc, menit

să îi trezească pe jucători. Cu toate că atât Negoiţă, cât şi Mutu, noul manager general al clubului,
şi-au exprimat încrederea în capacitatea lui Ando de a readuce formaţia pe făgaşul normal, eşecul
şi maniera de joc din confruntarea de la Severin nu îl ajută deloc pe Ando.
"Lucrurile nu merg cum îşi doreşte domnul Negoiţă. Îi dau dreptate că nu e mulţumit de rezultatele
din ultimele etape. Nu sunt aici să fiu sperietoare", a spus managerul general, la finalul meciului.
În cazul plecării lui Andone, principalul vizat pentru înlocuirea lui e Cosmin Contra. Aceasta ar fi
prima mutare importantă făcută de Mutu din noua funcţie, el fiind prieten foarte bun cu fostul fundaş
dreapta. "Chiar săptămâna aceasta o să vedeți câteva lucruri pe care vreau să le fac", spunea
"Briliantul" dimineaţă, la Digi Sport Matinal, dar nimeni nu s-a gândit la momentul respectiv la schim-
barea lui Andone cu un tehnician cu experienţă în Vest.
Fost jucător la Dinamo în perioada 1996-1999, Cosmin Contra şi-a început cariera de antrenor la
Politehnica Timişoara, în 2010. A mai antrenat Fuenlabrada, Petrolul, Getafe, Guangzhou R&F şi
Alcorcon.
Tehnicianul tocmai fusese demis de la Alcorcon, formaţie din liga secundă spaniolă. El a rezistat
acolo doar patru luni, perioadă în care echipa a câştigat două meciuri, a remizat în trei şi a pierdut
patru partide în campionat. Contra a lăsat-o pe Alcorcon pe locul 20 în liga a doua spaniolă. A cal-
ificat-o însă în 16-imile Cupei Spaniei, după ce le-a eliminat pe Getafe și Elche.
Cosmin Contra a fost dorit de Negoiţă încă din vară, în locul lui Rednic, însă la momentul respectiv
antrenorul fusese deja în contact cu mai multe echipe din occident, printre care şi Boavista (unde
director executiv e Ioan Timofte). "Nu vin la Dinamo. Eu aștept în momentul de față să văd cum se
mișcă apele pe aici, prin Spania", spunea la momentul respectiv fostul mare internaţional. Acum
lucrurile stau total diferit, iar prezenţa lui Mutu e o garanţie că proiectul lui Negoiţă e unul serios.
Ca atare, şansele ca cele două părţi să se înţeleagă sunt destul de mari.
1 trofeu are ca antrenor "Guriţă", Cupa României, în 2013, la cârma Petrolului.
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Locuri misterioase pe care
nu îți este permis să le vizitezi

(I)
Există locuri demne de scenarii de film, despre care
se cunosc foarte puține lucruri. Acestea dețin secrete
bine păzite, iar legendele născute pe seama lor sunt
numeroase. Iți prezentăm mai jos câteva locuri mis-
terioase, pe care, oricât de mult ți-ai dori, nu ai voie
să le vizitezi. Află și tu care sunt acestea.

Menwith Hill

Baza Menwith Hill este cunoscută drept cea mai mare
stație de monitorizare electronică din lume.
Deservește atât pentru Marea Britanie cat si pentru
Statele Unite. Cum aici sunt supravegheate și sparte
coduri secrete, este lesne de înțeles de ce baza nu
poate fi vizitată.

Bohemian Grove

Aproximativ la 75 de mile de San Francisco, o să
găsești o regiune (pădure) de 2700 de acri numită Bo-
hemian Grove. În fiecare an, în ultimele săptămâni
ale lunii iulie, o parte din cei mai bogați oameni din
lume se întâlnesc aici. De altfel, intrarea în tabără o
au cei care sunt membrii în Bohemian Club.
Clubul secret Bohemian Grove a intrat în atenția
media dupa ce jurnalistul de la InfoWars, Alex Jons a
reușit să se infiltreze în anul 2000 în bârlogul mem-
brilor acestui club. El a folosit o cameră ascunsă pen-
tru a putea filma spectacolul grotesc în care se
distinge a fi un ritual de sacrificare de copil.
Pe lângă aceste ritualuri morbide se mai întâmplă și
altfel de lucruri, care mai de care mai dezgustătoare,
sex în grup, activități homosexuale, beții.

Pivnița în care se află rețeta secretă
Coca-Cola

Cel mai bine păzit secret din lume este cu siguranță
rețeta Coca-Cola, fiind păstrată în seifuri încă din
1919. Formula este cunoscută doar de doi angajați ai
companiei care nu au voie să calătorească în același
avion.
Reteta este și astăzi unul dintre cele mai bine păstrate
secrete din comerț și se află la muzeul companiei,
World of Coca-Cola. Seiful, învăluit de fum și lumini,
a fost special construit pentru a păzi hârtia scrisă în
1919. Seiful are uși de oțel, care necesită un cod și
trecerea de un scanner de amprente pentru a fi de-
schise. Înăuntru se află o cutie metalică, păzită de mai
multe elemente de securitate, în interiorul căreia este
rețeta.

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

Viitorii preşedinţi Richard Nixon şi Ronald Regan la
întâlnirea din 1967 şi ritualul de sacrificiu la Moloch
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CELE 3 NUMERE CARE ÎI INTERESEAZĂ
CEL MAI MULT PE BĂRBAŢI!

Sa nu va asteptati ca cifrele aflate in discutie sa va
prezica destinul sau sansele de a castiga la vreo loterie.
Este vorba de cifre legate de starea de sanatate a
barbatilor. Sa aflam ce ne spune medicina despre cele 3
numere si ce ne recomanda Mama natura:

Numarul 4 corespunde antigenului specific prostatei
(PSA)
Medicina ne spune ca PSA este o proteina produsa
exclusiv de celulele prostatei. Se afla prezenta in secretia
glandelor sexuale masculine, dar si intr-o cantitate mica
in sangele barbatilor sanatosi.
Valoarea de referinta este de 4 ng/ml. In cazul unui PSA
mare, riscul de a dezvolta un adenom sau cancer de
prostata creste. Iata motivul pentru care este necesar un
control regulat al valorii PSA, incepand de la varsta de 40
de ani.
Natura ne spune ca licopenul este compusul vegetal care
da culoarea rosie pepenelui, tomatelor si in cantitate mai
scazuta altor fructe. De asemenea, licopenul ar putea
juca un rol important in prevenirea cancerului de prostata,
una dintre cele mai frecvente forme de cancer la barbati.
Cine consuma alimente bogate in licopen trebuie sa stie
ca acesta are capacitatea de a inhiba cresterea celulelor
canceroase, scazand cu pana la 20 % nivelul PSA.

Numarul 10 corespunde limitei inferioare a testos-
teronului, hormonul principal masculin
Medicina ne spune ca, dupa 50 de ani, un barbat din 4
are nivelul testosteronului sanguin scazut la 10 pg/ml.
Ori, un nivel insuficient al acestui hormon are un puternic
impact asupra calitatii vietii barbatilor.
Scaderea libidoului, tulburarile erectile, oboseala, anxietatea,
depresia, somnul perturbat, pierderea masei musculare,
acumularea de grasimi in zona abdominala, fragilitatea
osoasa, toate demonstreaza deficit de testosteron.
Natura ne spune ca tribulus terrestris sau “coltii babei” fa-
vorizeaza in mod natural productia de testosteron (cantitate
suficienta) si duce astfel la cresterea libidoului. Gratie
acestei plante, barbatii devin mai activi din punct de
vedere sexual, ameliorandu-li-se conditia fizica si starea
emotionala.
Numeroase cercetari au fost efectuate pentru a se verifica
veridicitatea informatiilor oferite de prezentul material.
Un studiu din 2015, avand in atentie 30 de barbati cu
“deficit androgenic partial”, a demonstrat ca 750 mg de
tribulus terrestris (supliment consumat in doze de cate
250 mg de 3 ori/zi, timp de 3 luni) creste nivelul testosteronului
seric (total si liber).

Numarul 94 corespunde circumferintei maxime a taliei
unui barbat sanatos
Medicina ne spune ca talia ce depaseste 94 cm la barbati
indica un risc mare de a dezvolta diabet zaharat sau
hipertensiune.
Natura recomanda guarana pentru reducerea grasimii
vizibile la nivelul abdomenului (cat si a celei din interiorul
lui, sufocand intestinele, ficatul, rinichii).
De altfel, circumferinta bustului este cu atat mai mica cu
cat consumul plantei bogata in cafeina este mare. Un
motiv ca guarana sa fie folosita preventiv impotriva
obezitatatii abdominale, in special la barbati.

ACESTE PRODUSE ALIMENTARE 
CONŢIN ANTIGEL TOXIC!

Cand te gandesti la antigel, automat asociezi substanta cu
motorul masinii. Asa ar si trebui sa fie, dar iata ca aceasta
substanta deosebit de toxica ne-a invadat si alimentele! Este
vorba de ingredientul de baza al antigelului, si anume propilen
glicolul. Propilen glicolul pune prefixul „anti” in cuvantul „antigel.”
Iarna, antigelul ne salveaza masina de la inghet. Acelasi rol il
joaca si in alimente, cosmetice si medicamente, adica de a
retine umezeala si de a preveni inghetarea produselor.

Efectele negative ale propilen glicolului
Poate cauza leziuni renale si hepaticePoate cauza leziuni renale si hepatice
Propilen glicolul se strecoara in unele medicamente intravenoase,
printre care se numara si anxioliticul Lorazepam. Potrivit
oamenilor de stiinta, persoanele care utilizeaza Lorazepam sub
aceasta forma sunt mult mai predispusi la probleme renale si
hepatice.
Este periculos pentru sugariEste periculos pentru sugari
Cei care sustin ca substanta ar fi sigura pentru consum se
bazeaza pe asertiunea ca organismul uman o metabolizeaza
rapid si, astfel, nu ramane in sistem suficient cat sa produca
leziuni. Numai de-ar fi asa...
Desi adultii metabolizeaza intr-adevar propilen glicolul destul
de repede, substanta tot provoaca pagube pana ce este eliminata
din corp. Iar pagubele sunt exponential mai mari la sugari si
copiii mici, al caror organism metabolizeaza propilenul mult mai
lent.
Poate declansa alergiiPoate declansa alergii
Poate chiar tie ti s-a intamplat sau ai auzit de la apropiati ca in
jurul varstei de 30-35 de ani li s-a declansat o alergie puternica....De
vina poate fi Propilen glicolul care se intalneste si in corticosteroizi,
un grup de medicamente antiinflamatoare. Potrivit unui studiu,
acesta poate cauza „o forma de dermatita de contact adeseori
nerecunoscuta”.
Mai pe sleau, reactiile alergice la anumite medicamente sau la
mediul inconjurator ar putea fi pur si simplu rezultatul glicolului.
Poate cauza boli mintalePoate cauza boli mintale
Lichidul din tigarile electronice contine si el aceasta substanta,
iar cercetatorii avertizeaza utilizatorii de astfel de dispozitive sa
fie mai selectivi in privinta produselor alese. Cel mai ingrijorator
este ca propilen glicolul a fost corelat cu aparitia unor boli
mintale precum:
- Hiperactivitate
- Tulburari de comportament
- Depresie
- Ataxie (in cazuri extreme)
Acum ca stii toate astea, ai avea curaj sa te expui in mod voit la
propilen glicol? Nu prea cred...

Cum poti ocoli propilen glicolul
Nu-i tocmai usor, pentru ca este raspandit peste tot. Iar pe
etichete este trecut sub numeroase pseudonime:
- Propane-1,2-diol
- E1520
- A-Propylene Glycol
- 1,2-Dihydroxypropane
- Methylethylene glycol
Ai grija ca denumirile de mai sus sa nu se regaseasca mai ales
pe etichetele urmatoarelor produse.
Cosmetice:
- Sampoane
- Sapunuri pentru corp
- Creme dermatologice
- Deodoranti
- Servetele pentru bebelusi
Alimente:
- Sosuri pentru salata
- Sucuri carbogazoase
- Deserturi congelate
- Cafea aromata
- Glazuri

Cere sfatul medicului curant inainte de folosirea medicamentelor
care contin aceasta chimicala periculoasa. Ocoleste-o cu orice
pret ca sa nu-ti pui in pericol sanatatea!

DETOXIFEREA CU SUCURI NATURALE
ŞI TERAPIA CANCERULUI! 

REŢETE DE SUCURI CU PUTERNIC 
EFECT ANTICANGERIGEN!

Ceea ce mancam, ceea ce bem, aerul pe care il respiram si
ceea ce aplicam pe piele sunt tot atatea modalitati de a integra
in organism lumea exterioara. Stilul de viata pe care il alegem
este cheia numarul unu a succesului in preventie sau vindecare,
dupa cum poate fi cauza principala a aparitiei cancerului, iar
chimioterapia duce la acidoza si distruge celulele organismului
nostru.

Zaharul rafinat, dulciurile procesate si majoritatea indulcitorilor
artificiali sunt asociate cu cancerul.
In produsele lactate exista o proteina numita cazeina. Aceasta
este cel mai acidifiant produs de origine animala.
Fiecare kilogram pe care il avem in plus peste greutatea normala
inseamna trei luni mai putin de viata. Tesutul gras in exces
produce hormoni care sunt cancerigeni.
Parazitii si mutatiile sunt aproape intotdeauna implicati in cancer,
pentru ca se dezvolta hranindu-se dintr-un tesut epuizat sau
irecuperabil.
Cancerul, o afectiune cauzata de aciditatea din organism,
utilizeaza compusi de alcalinizare intr-un ritm alert. Din acest
motiv ar trebui sa consumam cantitati cat mai mari de fructe si
de legume.
O dieta compusa din 80% hrana cruda (care este alcalina)
si 20% hrana preparata contine suficienta energie incat sa
ajute la reconstruirea si curatarea organismului de toxine,
pana la un anumit nivel.
Prin aplicarea caldurii asupra unui compus, structura moleculara
a acestuia se modifica, se pierd nutrientii si vitaminele, grasimile
nesaturate se transforma in grasimi saturate, iar prin prepararea
alimentelor se formeaza numerosi compusi cancerigeni. Caldura
distruge si enzimele, care sunt absolut necesare organismului,
datorita proprietatilor lor de catalizatori.
Este vital sa curatam, sa fortificam si sa regeneram celulele si
tesuturile, iar detoxifierea este procesul prin care trebuie sa
treaca organismul pentru a realiza acest lucru. Acest proces se
declanseaza pe cale naturala din momentul in care incepe al-
calinizarea organismului prin adoptarea unei diete compuse din
alimente crude.
Detoxifierea indeparteaza blocajele, permite celulelor sa doban-
deasca energie si nutrienti si sa elimine corespunzator rezidu-
urile.
O metoda de detoxifiere, care poate fi adoptata, atat ca preventie,
cat si ca terapie sau adjuvant in tratamentele clasice alopate
(chimioterapie, radioterapie, cobaltoterapie, hormonoterapie),
este cea a postului cu sucuri naturale, care permite organismului,
respectiv tractului gastrointestinal si sistemului digestiv sa se
odihneasca.
Posturile pe baza de sucuri furnizeaza energie concentrata si
stimuleaza purificarea limfatica atat de necesara, permitand in
acelasi timp rinichilor sa se “spele”. Sucurile furnizeaza celulelor
glucoza si fructoza necesare pentru energie, se prepara atat
din fructe cat si din legume si, in afara perioadei de post, pot
veni in sprijinul dietei zilnice.

Iata cateva sucuri cu puternic efect anticancerigen:
- Sucul de morcovi –500 ml pe zi;
- Sucul de morcovi si sfecla rosie –500 ml pe zi;
- Sucul de spanac –500 ml pe zi;
- Sucul de lamaie –500 ml pe zi;
- Sucul de morcovi, sfecla rosie, mar –500 ml pe zi;
- Sucul de morcovi, sfecla rosie, telina –500 ml pe zi;
- Sucul de morcovi, sfecla rosie, castravetti – 500 ml pe zi;
- Sucul de morcovi si spanac – 500 ml pe zi.

Desi un post de cateva zile pe luna, cu sucuri din legume si
fructe, asociat cu o terapie pe baza de plante medicinale si un
regim bazat pe alimente de origine vegetala, consumate mai
mult in stare cruda, au efecte benefice pentru organism, exista
si exceptii, care tin de starea generala de sanatate, de aceea,
in anumite situatii, este nevoie si de sfatul medicului.
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PAGINĂ DE CREDINȚĂ
Mai este nevoie de religie în lumea contemporană?
Natura Religiei

Data trecuta in introducerea despre tema religiei, am pornit
de la cateva consideratii generale despre religie si im-

pactul pe care ea il are in fiinta omului, inclusiv in is-
toria neamului romanesc, incercand sa vedem

diferenta dintre religie si spiritualitate in sensul
spiritualitatii pe care noile mentalitati venite din
culturile orientale o propaga. Concluzia a fost
ca acea spiritualitate regasita in aceste noi
curente este cautata de om in sine insusi,
nedezvoltand o relatie reala pe verticala (adica
cu Dumnezeu) si nici pe orizontala (adica cu

ceilalti din jur). In schimb religia cauta sa refaca
sau sa “relege” o relatie in

primul rand spirituala cu
Dumnezeu, iar ca urmare,

daca omul gaseste adevarata re-
ligie, va avea bune relatii si cu ceilalati din jur.
Omul este o fiinta minunata si complexa. El este capabil
sa execute lucrari materiale complicate, sa efectueze cal-
cule mentale abstracte, sa realizeze frumuseti deosebite
care incanta ochii si auzul celorlalti. In afara de acestea,
omul este religios intr-un mod incurabil. pentru ca oriunde
dam de oameni - raspanditi geografic in culturi extrem de
diferite si in orice moment din cele mai indepartate perioade
ale istoriei inregistrate si pana in prezent – gasim si religie.
“Religie”este unul dintre acei termeni, pe care toti pre-
supunem ca-I intelegem, insa putini dintre noi suntem in
stare sa-l definim cu adevarat. Acolo unde se descopera
contradictie sau cel putin diversitate in definitiile sau de-
scrierile unui obiect sau al unei activitati, exista motive sa
se creada, fie ca subiectul respectiv nu a fost suficient stu-
diat, gandit sau discutat, fie ca problema este prea bogata
si complexa pentru a fi cuprinsa intr-o singura afirmatie.

In multe descrieri ale religiei apar anumite trasaturi comune. Exista o credinta in
ceva superior persoanei umane individuale. Acest ceva poate fi un dumnezeu
personal, un intreg ansamblu de fiinte supranaturale, o forta a naturii, un set de
valori sau rasa umana in totalitatea ei (umanitatea). In mod caracteristic exista o
distinctie intre sacru si secular (sau profan). Aceasta distinctie poate fi extinsa la
persoane, obiecte, locuri si practici. Vehementa cu care aceasta distinctie este
sustinuta variaza la diferitele religii si printre adeptii unei religii date.
Religia implica de regula si o conceptie despre lume si viata, adica o perspectiva
asupra lumii sau o imagine generala a realitatii in ansamblul ei, si o parere despre
cum anume trebuie sa se raporteze individul la lume in lumina acestei perspec-
tive. Unei religii poate sa-I fie atasat un set de practici care tin fie de comporta-
mentul ritual, fie de cel etic, fie de ambele. In religie se intalnesc si anumite
atitudini sau sentimente, cum ar fi un sentiment de respect amestecat cu teama
si uimire, un sentiment de vinovatie sau un sens al misterului. Exista un anumit

gen de raspuns sau de relatie cu obiectul care este su-
perior persoanei umane individuale, ca de exemplu dedi-
carea, inchinarea sau rugaciunea. In fine exista adeseori,
dar nu intodeauna, anumite dimensiuni sociale. In mod
frecvent se formeaza grupuri de un tip sau altul pe baza
unui punct de vedere sau angajament religios comun.
prin urmare, cum trebuie sa privim religia? Eu pretend ca
religia este o combinatie, formata din mai multe com-
ponenete cum sunt, crezul sau doctrina, sentiment sau
atitudine, un mod de viata sau un anumit gen de compor-
tament.
Va invit si in viitor sa calatorim in cautarea de a gasi
raspunsul la una dintre cele mai esentiale intrebari: “Mai
este nevoie de religie in lumea contemporana?”.  Vreau
doar sa intelegem ca la fel ca si pentru orice alta cautare
a vietii, este nevoie de multa sinceritate si dorinta reala in
aceasta cautare.
Cu pretuire,
Pastor Daniel Grecu
Biserica Romana penticostala New York

•• Arhiepiscopul de Constanța-Tomis, Teodosie, este
cerccetat pentru luare de mită. De mult timp, acest
”preasfânt” e bănuit de păcate. Rușine!

•• parlamentul României a adoptat o lege care interz-
ice țigările cu chimicale-aromate. Foarte bine!

•• Două atacuri teroriste au avut loc în germania.
Bănuiți sunt migranții cu care germania a fost prea
îngăduitoare.

•• În Brazilia au apărut deja brazi de Crăciun pentru
vânzare. Se vede că temperatura e prea grăbită...

•• Fostul președinte Traian Băsescu, actual președinte
al partidului Mișcarea populară (pMp) garantează
că partidul său va câștiga în noiembrie minimum
necesar pentru a fi în parlamentul României.
Băsescu se vrea a fi un nou prim-ministru.

•• Alimentele expirate vor fi donate celor necăjiți. Fru-
mos, dar rușinos!

•• Într-un supermarket de la periferia orașului Brux-
elles, cel puțin 15 persoane au fost luate ostatice.
Agresorul a fost prins.

•• parlamentul României a votat în unanimitate legea
conversiei creditelor în franci elvețieni.

•• Din cauza aglomerației, 3 femei au leșinat la metrou,
în Capitală. Metrorex  e acuzat că trenurile vin prea
rar.

•• În Belgia, într-un magazin aglomerat cu clienți, un
bărbat înarmat cu un cuțit a șinut sub teroare mai
multe persoane. În final, acesta a fost dezarmat și
reținut.

•• Hackerii de la Anonymous au scris: ”Al Treilea
Război Mondial este iminent”. Doamne ferește!

•• Într-un parc natural din Australia, prietenia
neobișnuită dintre un ursuleț  kaola și un fluture
atrage  sute de vizitatori. Ce frumos!

•• În zona Apărătorii patriei din Capitală, un service
auto a fost cuprins de flăcări. Au fost necesare trei
autospeciale pentru a stinge focul.

•• Deputații au aprobat începerea urmăririi penale a
Elenei Udrea în Dosarul Campaniei Electorale din
2009. Vom trăi și vom vedea ce-a fost și ce va fi.

•• O cunoscută jurnalistă din Statele Unite, aflată în
vizită în București, vorbind despre campania
electorală pentru președinția  SUA, a spus: ”Hillary
Clinton nu are cum să piardă”. Vom mai vedea ce și
cum.

•• După incidentele de săptămâna trecută, avioanele
TAROM sunt controlate și supracontrolate. Asta este
bine!

•• În New York, în zona Manhat-
tan, un om (identificat cu numele
de Anthony Scilio, 27 de ani) a
încercat să așeze o statuie cu
Hillary Clinton goală și cu coarne
diavolești. O unitate antiterorism
a fost chemată la fața locului  să
rezolve problema.

•• Bob Cramer, Top Hillary Clin-
ton Campaign Advisor, a demi-

sionat, marţi, după apariţia câtorva videouri care
dovedesc pregătirea unui furt electoral. 

•• Fostul deputat la șerifului din Florida a fost con-
damnat la închisoare pentru că a întreținut relații
sexuale cu o fetiță.


