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SUA suspendă negocierile cu Rusia
pentru acord în Siria

Profil româno-american
”Un festival al toamnei” (pag. 18-19)

De necrezut

Cei care au furat
ca-n codru vor

să scape
de Codruța

4 mari
escroci

ai țării, înapoi
la pușcărie

(pag.3,6)

(pag.3)

(pag. 2,14)
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Laura Codruța Kövesi,
procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), cu cele mai

remarcabile succese contra ilegalităților și contra corupției.

Date personale
Născută 15 mai 1973 (43 de ani)

Sfântu Gheorghe, România
Căsătorită cu Eduard Kövesi (2002–2007)
Cetățenie România
Ocupație Procuror
Activitate
Alma mater Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj

Laura Codruța Kövesi, născută Lascu, (n. 15 mai 1973, Sfântu Gheorghe) este actualul procuror șef al Direcției
Naționale Anticorupție (DNA), poziție pe care o deține din 2013. Înainte de această funcție, Kövesi a fost Procuror
General al României pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. La data numirii, în 2006, Kövesi a fost prima femeie
și cel mai tânăr Procuror General din istoria României. Ea este, de asemenea, singurul funcționar public care a deținut
funcția de Procuror General pe toată durata mandatului său.
Originea și studiile
Laura Kövesi este fiica procurorului Ioan Lascu, care a deținut din 1980 până în 15 ianuarie 2010 funcția de șef al
Parchetului de pe lângă Judecătoria Mediaș. Fratele ei, Sergiu Lascu, a devenit în 2010 director general adjunct al
Direcției Tehnologia Informației și Comunicare din Transgaz.
Laura Kövesi a absolvit învățământul preuniversitar la Mediaș, unde a evoluat ca baschetbalistă la Club Sportiv Școlar
Mediaș. De acolo a fost selecționată în echipa națională de baschet feminin-cadete a României, cu care a câștigat în
1989 la Timișoara titlul de vicecampioană europeană. Între 1991-1995 a urmat cursurile Facultății de Drept în cadrul
Universității Babeș-Bolyai.
Activitatea profesională
Între 15 septembrie 1995 - 1 mai 1999 a fost procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu. În 2 octombrie 2006
l-a înlocuit pe Ilie Botoș la conducerea Parchetului de pe lângă ÎCCJ.
DNA
Sub conducerea lui Kövesi, DNA-ul a făcut progrese notabile împotriva corupției la nivel înalt în România, având
succes în urmăririle penale ale primarilor, parlamentarilor, miniștrilor și a unui prim-ministru. În Bilantul DNA pe anul
2015, Kövesi a anunțat că "în dosarele trimise în judecată banii dați mită au fost de 431 milioane euro".
Un sondaj realizat de INSCOP Research în septembrie 2015, arată că 61,2% dintre români au declarat că au
încredere în DNA.
La 6 aprilie 2016 președintele Klaus Iohannis a anunțat că a semnat decretul de numire a Laurei Codruța Kövesi
pentru un nou mandat de 3 ani în fruntea DNA.
Cazul Black Cube
La 6 aprilie 2016, procurorii DIICOT au anunțat că doi cetățeni israelieni - Weiner Ron și Geclowicz David - au fost
arestați pentru transfer neautorizat de date informatice și operațiuni ilegale cu dispozitive și programe informatice într-
o presupusă tentativă de intimidare a procurorului șef DNA, Laura Codruța Kövesi.
Cei doi israelieni, angajați ai firmei israeliene Black Cube, ar fi foști agenți ai Serviciului de informații externe al
Israelului, Mossad. Compania Black Cube, specializată în consultanță în materie de securitate și în colectarea de
informații, a declarat "în ultimele săptămâni, compania desfășura un proiect în numele unor asociați ai instituțiilor gu-
vernamentale din România, în scopul colectării de dovezi despre grave acuzații de corupție în sistemul instituțiilor gu-
vernamentale române. În acest context, doi angajați care făcuseră progrese importante în acest caz au fost arestați".
Ambasada Israelului la București a precizat că autoritățile israeliene nu sunt implicate în cazul prezentat de mass-
media din România arătând că ancheta îi vizează pe angajații unei companii private.
Laura Kövesi a declarat că presiunile presupușilor foști agenți Mossad au reprezentat "o încercare nereușită de
intimidare".
ACUZAȚIA DE PLAGIAT ESTE RESPINSĂ
Mugur Ciuvică si GIP au acuzat-o în anul 2012 pe Laura Kövesi ca ar fi plagiat în lucrarea sa de doctorat. GIP a
publicat o listă lungă cu pasaje comparate, similară celei publicate în cazul lui Victor Ponta. Diferența a fost că lista GIP
nu a fost exactă, și GIP nu a cercetat în profunzime unele surse. Astfel, s-a putut dovedi ușor că acuzația a fost
complet falsă, deoarece autoarea a publicat ea însăși textele presupus plagiate, în reviste de specialitate anterioare
finalizării doctoratului, care au fost mai apoi preluate în terțe articole, pe care GIP le-a presupus ca fiind cele după care
s-a plagiat. De asemenea, autoarea a semnat unele dintre sursele mai vechi, presupus plagiate, cu numele de
domnișoară, Lascu.
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Relațiile SUA-Rusia, 
tensionate, după oprirea

negocierilor
Autor: Simona Stupar

Sergehi Lavrov (stânga) discută cu John Kerry, la
aceeași masă cu emisarul ONU pentru Siria, Staffan
de Mistura, într-o reuniune la New York FOTO:
AGERPRES

SUA au suspendat discuțiile cu Rusia pe problema
siriană, acuzând Kremlinul că a bombardat, alături
de armata lui Assad, orașul Alep. În replică,
Moscova a anulat un acord privind armele nucleare,
semnat în anul 2000
Anticipând oprirea dialogului, după mai multe aver-
tismente din partea oficialilor americani, președintele
rus, Vladimir Putin, a răspuns retrâgându-se din
acordul privind controlul armelor strategice, care
prevede ca cele două părți să renunțe la 34 de tone
de plutoniu, material folosit în fabricarea armelor nu-
cleare. Deciziile arată foarte clar o deterioare a
relațiilor dintre SUA și Rusia, care sunt acum de părți
opuse ale baricadei în Siria, Ucraina și nu numai.
Degradarea relației bilaterale
„Cooperarea în problema siriană a fost ultima încer-
care a administrației americane de a opri înrăutățirea
relației bilaterale cu Rusia”, explica Andrew S.
Weiss, fost expert al Casei Albe pe spațiul rusesc.
„Neîncrederea și ostilitatea dintre SUA și Rusia sunt
în creștere și vor determina comportamentul rușilor
mulți ani de acum înainte”, a spus specialistul citat
de NY Times.
În urmă cu o lună, părea că secretarul de Stat amer-
ican, John Kerry, ar putea încheia un acord cu omo-
logul rus, Serghei Lavrov, pe problema cooperării în
Siria, pentru reducerea violențelor, acordarea de aju-
toare umanitare și colaborare în atacarea jihadiștilor.
Din păcate, nu s-a ajuns la un acord.
Amenințări, de ambele părți
Administrația Obama a amenințat că va suspenda
negocierile, dacă rușii nu opresc bombardamentele
și nu-l conving pe Bashar al-Assad să facă același
lucru. Kerry și Lavrov au discutat, de mai multe ori
un armistițiu pentru câteva zile părea să devină re-
alitate, dar luni distanța dintre Rusia și Occident a
devenit mai mare ca oricând.
Americanii îi acuză pe ruși că nu și-au respectat
promisiunile, dar nu spun nimic despre armele anti-
aeriene furnizate opoziției siriene și despre
sancțiunile economice impuse rușilor care ajută gu-
vernul sirian.

Prejudiciul din dosarul
Microsoft nu poate fi recuperat.

Inculpații s-au folosit
de soții și copii pentru

a-și ascunde averile
Prejudiciul din dosarul Microsoft nu poate fi recuperat.
Condamnații din unul dintre cei mai cunoscute dosare
de corupție, cel al licențelor Microsoft, au făcut tot ce
a fost posibil pentru a-și proteja averile. S-au folosit
de familie pentru a se prezenta cu statutul de săraci
care nu pot plăti prejudiciul stabilit de judecători la 16
milioane de euro și două milioane de dolari.

Gheorghe Ștefan, fostul primar din Piatra Neamț, și
Gabriel Sandu, fost ministrul al Comunicațiilor, nu
dețin sume de bani sau proprietăți pentru a achita
întreg prejudiciul de șase milioane de euro stabilit de
judecători în dreptul lor. Mai mult, Dorin Cocoș, fostul
soț al Elenei Udrea, cel care are de plătit nouă
milioane de euro, își va pierde toate proprietățile și
acțiunile deținute pe nume propriu. Problema va fi
dacă statul va reuși să recupereze restul daunei de
la familia sa. În schimb, Dumitru Nicolae, cunoscut
ca “Niro” după numele grupul de firme pe care îl
controlează, pare să nu ai aibă nicio problemă să
achite prejudiciul de două milioane de dolari și un
milion de euro.
Agenția Națională de Administrare a Bunurilor In-
disponibilizate se va ocupa, împreună cu ANAF-ul,
de recuperarea prejudiciilor care pentru cei patru
condamnați ajung la 16 miilioane de euro și două
milioane de dolari. Reamintim că personajele implicate
în Dosarul Microsoft vor sta și în închisoare: Dumitru
Nicolae a fost condamnat la 2 ani și patru luni (poate
ieși pe bună purtare în noiembrie 2017), Dorin Cocoș
– 2 ani și patru luni (poate ieși pe bună purtare în
noiembrie 2017), Gabriel Sandu – 3 ani (poate ieși
pe bună purtare în aprilie 2018) și Gheorghe Ștefan
– 6 ani (poate ieși pe bună purtare în august 2019).

Ministrul Sandu și-a ascuns averea pe numele
fostei secretarei

Conform ultimelor declarații de avere ale fostului
Ministru de la Comunicații între decembrie 2008 și
septembrie 2010, acesta a renunțat la toată agoniseala.
Asta pentru că în urma divorțului de fosta soție, Ana
Sandu, terenul de 3 hectare, apartamentul și casa
de 500 metri pătrați au rămas în posesia soției.Și
afacerile, Gabriel Sandu având firme de construcții,
au fost trecute pe numele celei de-a doua soții și al
primului băiat. Ba chiar, acesta susține că are un
credit de 80.000 de euro la bancă pe care trebuie să-
l achite până în 2033.
Firma Albert THS (denumită după prenumele primului
copil) a fost băgată în insolvență, iar Braegen (fosta
Maximus Grup) a fost trecută pe numele actualei
soții, Andreea Iulia Stoiciu şi Albert Theodor Sandu.
Actuala parteneră de viață i-a fost secretară și
consilieră la ministerul Comunicațiilor.
Estimare: suma ce poate fi recuperată din bunurile
lui Gabriel Sandu: zero. Fostul Ministru are de plată
daune de aproximativ 2,1 milioane de euro.

Gheorghe Ștefan, fost finanțator al echipei
Ceahlăului a rămas sărac

Primarul din Piatra Neamț deținea în momentul în
care fost arestat de DNA, octombrie 2014, conform
declarației de avere, doar două terenuri intravilane în
Piatra Neamț și unul în București. Suprafața lor totală
este de 1.700 de mp.Pinalti mai deține o casă de
aproape 600 mp în Piatra Neamț și un apartament
de 75 mp în București. Bijuteriile și tablourile aflate în
posesia lui Pinalti valorează 9.000 de euro. 

În conturi are 23.000 de dolari, 2.700 de euro și
aproape 28.000 de lei.

Totodată, acesta a făcut și un credit de 27.000 de
euro la bancă.  El menționează în ultima declarație
de avere că nu mai are acțiuni în nume propriu în
firme. Reamintim că acesta a devenit cunoscut
publicului prin faptul că era președintele și finanțatorul
echipei de fotbal Ceahlăul Piatra Neamț, activitatea
clubului fiind asigurată de firmele sale care acum
sunt deținute de familie sau apropiați.

Estimare: Se poate recupera un milion de euro de la
fostul primar din Piatra Neamț. Pinalti are de plătit un
prejudiciu de patru milioane de euro.

Dumitru Nicolae a vrut să-și doneze imperiul
copiilor

Omul de afaceri care deține grupul de firme Niro și
complexul comercial denumit Dragonul Roșu are o
avere estimată la peste 100 de milioane de euro,
conform revistelor de specialitate.Cu toate acestea,
în baza unor interceptări prezente chiar în Dosarul
Microsoft, Dumitru Nicolae a vrut să-și paseze averea
către copii printr-un act de donație. Acum apare și o
posibilă estimare a averii sale. În timpul interceptărilor,
o persoană rămasă neindentificată îi spune lui Niro
că valoarea acțiunilor – estimată în interceptări la 1,7
miliarde de lei (aproximativ 400 milioane de euro) –
ar putea fi executate de stat.

Compania Dragonul Roșu SA, membră a Niro Group,
a fost înființată în anul 2003 și se ocupă cu dezvoltarea
și administrarea zonei comerciale același nume. În
prezent, în zona comercială Dragonul Roșu există
peste 5.000 de magazine, 4.000 de locuri de parcare,
restaurante, cafenele, o terasă și o spălătorie auto.

Estimare: De la Niro se poate recupera întreg prejudiciul
de două milioane de dolari și un milion de euro.

Dorin Cocoș a fost sărăcit de Udrea
Conform partajului dintre Cocoș și Udrea, omul de
afaceri condamnat în Dosarul Microsoft la doi ani și
patru luni de închisoare i-a lăsat o mare parte din
proprietăți fostei soții. Astfel, Elena Udrea a primit un
teren intravilan de 4.412,51 mp, o jumătate dintr-un
teren de 596 de mp, în București, un teren de 5.000
de mp, tot în București, o suprafață de 239 de mp,
pe Șoseaua Pipera-Tunari, aferenta unei constructii
de 169 de mp, o suprafață de 81,66 mp, în București,
o pătrime dintr-un teren de 697 mp și un teren
intravilan de 115,94 de mp în București.
Recăsătorit în 2013 cu Diana Robu, o basarabeancă
mai tânără cu 26 de ani față de omul de afaceri de
52 de ani, Cocoș era creditat cu o avere de maximum
11 milioane de euro de revistele de specialitate după
divorțul de Udrea. Asta dacă ne referim doar la
afacerile care sunt controlate direct de influentul om
de afaceri. Ba chiar, acesta era văzut în ultima vreme
la volanul unui Mercedes vechi care nu ar costa mai
mult de 5.000 de euro.
Dorin Cocoș este implicat în grupul de firme EuroHotels
care deține mai multe hoteluri și restaurante situate
în București, aceste bunuri putând fi valorificate
pentru recuperarea prejudiciului.
Estimare: Se pot recupera 5-7 milioane de euro de la
Dorin Cocoș. Prejudiciul pe care acesta trebuie să-l
achite se ridică la 9 milioane de euro.

Pentru a recupera întreaga sumă, instituțiile statului
vor trebui să execute afacerile și bunurile deținute de
fiul Alin Cocoș, Adina Dinu – sora și alți presupuși
interpuși. Doar afacerile din sistemul medical, controlate
de soră, au adunat contracte de zeci de milioane de
euro în ultimii ani.
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Plagiatul care a întors
țara pe dos

Președintele Klaus Iohannis a declarat război plagiatelor
fix la Universitatea de Vest din Timișoara, unde șefa DNA,
Codruța Kovesi, acuzată de plagiat, și-a dat doctoratul.
Iohannis i-a transmis lui Kovesi că, dacă a copiat, pleacă!
În chestiunea plagiatelor este foarte important să existe
un verdict clar şi în timp util. Acesta a fost principalul
mesaj pe care președintele Klaus Iohannis l-a transmis
ieri de la Universitatea de Vest din Timișoara, unde a ales
să deschidă anul universitar. În fața lui, în sală, pe primul
rând erau nu studenții, ci ministrul Educaţiei, Mircea
Dumitru, și rectorii celor patru universităţi din Timişoara.
Universitatea de Vest este așteptată să se pronunțe dacă
șefa DNA, Codruța Kovesi, și-a plagiat lucrarea de doctorat.
Iohannis a subliniat că plagiatorii trebuie să dispară din
politică şi din mediul universitar.
„E o formă de hoție”
Vă prezentăm cele mai importante declarații ale președintelui
pe această temă:
● Se aud foarte multe despre plagiate, persoane publice

sunt acuzate că au plagiat. Există multe discuții, dacă
este adevărat, dacă este fals, dacă trebuie să rămână
în viața publică sau să se retragă.

● Dacă o persoană publică a plagiat, trebuie să depăşim
situaţia şi persoana respectivă trebuie să plece din
funcţia respectivă.

● Plagiatul este o problemă mare a societăţii, e o formă
de hoţie. Cine a plagiat, pleacă. Punct.

● Dar şi cine nu a plagiat trebuie să fie apărat de cei care
ştiu să evalueze teza şi în timp foarte scurt să spună
public că nu a plagiat.

● Dacă vă amintiți, mai la început, când s-a discutat
primul caz mai cunoscut de plagiat (Victor Ponta - n.r.),
această discuție la vremea respectivă nu a interesat pe
multă lume și nu a avut niciun efect electoral. Păcat!
Este păcat că a durat atât până când această temă a
devenit o temă publică importantă.

● Acum este, și, domnule ministru, ține de dumneavoastră,
dar și de mulți alții, să clarificați aceste chestiuni.

● Eu cred că, în chestiunea plagiatului, este foarte
important să avem un verdict clar și ca acest verdict să
se găsească în timp util. Nu cred că ajută pe cineva ca
analiza unei acuzații de plagiat să dureze atât ca și
elaborarea lucrării de doctorat.

● Nu interesează pe nimeni, domnule Ministru, cum se
numeşte comisia aia, sau cine analizează, dar ne
interesează pe toţi să avem un verdict clar şi într-un
termen rezonabil.

● Iar dacă un politician este dovedit ca plagiator, el
trebuie să dispară din politică. Dacă un cadru universitar
este dovedit că este plagiator, trebuie să dispară din
universitate.

„Intrați în politică!”
Klaus Iohannis le-a recomandat studenţilor să se implice
în politică pentru că altfel nu vor dispărea „acei dinozauri
cu discursuri retrograde”. „Faceţi-vă auziţi, protestaţi, dacă
nu sunteţi băgaţi în seamă. Dacă nu voi, cine să protesteze?
Veniţi cu soluţii, este foarte important”, le-a spus Iohannis
studenților. „ Trebuie să gândiţi politic, nu în universitate,
în societate. Șiatunci, implicaţi-vă! Implicaţi- vă în organizaţiile
neguvernamentale, în organizaţii studenţeşti şi intraţi, vă
rog, în partide. Cum vreţi să dispară acei dinozauri cu dis-
cursuri retrograde, dacă nu vine nimeni din urmă? Ei
ocupă un loc mare, fac o umbră mare, micşoraţi-o!”, a
cerut Iohannis.
Salarii proaste, pretenții mari
Tot ieri, Klaus Iohannis a transmis că marile sisteme
publice trebuie reconstruite. „O societate care îşi respectă
dascălii nu-i lasă să trăiască în pragul sărăciei. Dascălii
sunt prost pregătiţi şi de multe ori jigniţi, dar aşteptăm ca
şcoala să fie de multe ori extrem de performantă”, a
arătat Iohannis. Și în cazul medicilor există aceeaşi
problemă. „Atâţia ani i-am plătit pe medici cam în zona în
care putem să spunem că este tot la limita sărăciei, însă
avem pretenţii senzaţionale când mergem la spital să fie
ca în filmele pe care le vedem la televizor din vest. Greu,
foarte greu”.
Trei acuzaţii la adresa Laurei Codruţa Kovesi
Asociaţia GRAUR din Cluj cere retragerea titlului de doctor
obţinut de procurorul şef al DNA
Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară (GRAUR)
din Cluj a solicitat, ieri, Universităţii de Vest din Timişoara
şi Ministerului Educaţiei să realizeze o anchetă în cazul
tezei de doctorat a Codruţei Kovesi. GRAUR susţine că în
urma propriei analize a tezei s-au descoperit 11 situaţii de
plagiat. Reprezentanţii asociaţiei cer ca, în cazul în care
„circumstanţele neconformităţilor sesizate se vor dovedi
în întregime sau în mod parţial veridice”, să se dispună
retragerea titlului de doctor.
Universitatea de Vest din Timișoara a anunţat, ieri, că a
primit punctul de vedere al Școlii Doctorale de Drept și a
solicitat informații suplimentare pe care le așteaptă în
zilele următoare.
GIP: 45 la sută plagiat
Grupul de Investigații Politice (GIP) a publicat, tot ieri,
rezultatul cercetării a 36 de pagini din lucrarea de doctorat
a șefei DNA. Verdictul dat de organizaţia lui Mugur Ciuvică
este: 45 la sută plagiat.
Totodată, lucrarea de doctorat a Codruței Kovesi ar fi
picat, potrivit luju.ro, și testul cu softul anti-plagiat iTheniticate,
care este folosit de Departamentul de Justiție al Statelor
Unite, Parlamentul European, Comisia Europeană, Banca
Mondială, Organizația Națiunilor Unite etc.
Toţi cei care au constatat că şefa DNA nu a plagiat
Teza de doctorat a Laurei Codruţa Kovesi a fost analizată,
în iulie 2012, de comisia tehnică formată din Gabriel
Boroi, Dumitra Popescu şi Gheorghiţă Mateuţ. Aceeaşi
comisie dăduse verdictul de neplagiat şi în cazul lui Victor
Ponta.

Raportul comisiei tehnice a ajuns la Consiliul Naţional de
Etică, care, pe baza lui, a dat verdictul că Laura Codruţa
Kovesi nu a plagiat. Raportul Consiliul Naţional de Etică a
fost semnat doar de vicepreşedintele acestui organism,
Vergil Marian Muraru. Din CNE mai făceau parte, potrivit
pressone.ro, următorii: deputatul PSD Petru Andea (Uni-
versitatea Politehnică Timişoara), Doru Vladimir Puşcaşu
(director la Ceprocim SA), Nicolae Burnete (Universitatea
Tehnică din Cluj), Victor Stoica (Universitatea „Carol
Davila” din Bucureşti), Forin Ionescu (Steinbeis University
Berlin), Paul Dobrescu (SNSPA), Luca Iamandi, fost rector
al Academiei de Poliţie. Preşedintele CNE era Teodor Pe-
trescu de la Politehnica din Bucureşti, care s-a retras pe
motive de sănătate.
Pe 26 iulie 2012, la opt zile după publicarea raportului de
neplagiat în cazul Ponta, componenţa CNE a fost schimbată
prin ordinul ministrului Educaţiei Ecaterina Andronescu,
fiind cooptaţi Constantin Ciutacu şi Ştefan Grigoraş.
Preşedinte devenea fostul consilier prezidenţial al lui Ion
Iliescu, Paul Dobrescu. Totuşi, pe 5 septembrie 2012,
raportul de neplagiat în cazul Kovesi a fost semnat de
vicepreşedintele Vergil Muraru.
Academia SRI, zguduită de plagiate
Directorul SRI, Eduard Hellvig, a recunoscut ieri că
reputaţia Academiei Naţionale de Informaţii, care formează
ofiţeri SRI, a fost ştirbită de acuzaţiile de plagiat. „Conducerea
Serviciului a implementat un set de modificări de substanţă
(...) în vederea recâştigării unei reputaţii care în ultima
perioadă a avut de suferit”, a spus Hellvig. Nume grele
precum Gabriel Oprea au fost acuzate că au plagiat în
doctoratele de la SRI. Şcoala doctorală a SRI are, de ieri,
un nou coordonator - profesorul universitar Adrian Ivan, în
timp ce Iulian Fota, ex-consilier prezidenţial, este noul
director al Colegiului Naţional de Informaţii.
Glumă de președinte: „Știți care e culmea selfi e-ului? Să-
ți facă poze alte persoane”
Grija cea mai mare a staff- ului președintelui României,
aflat în vizită oficială la Timișoara, a fost ca acesta să se
fotografieze cu oamenii. Klaus Iohannis a ajuns să facă
poză cu elevii de la școala germană, în fața unei vitrine cu
sutiene și chiloți.
Președintele a ajuns „nemțește” la Universitatea de Vest
din Timișoara. A început cu o întâlnire de gradul zero cu
rectorii, iar la 10,25, în aplauzele audienței, a intrat în
Aula Magna. Pe scenă, reprezentanții studenților erau
organzați de „dezbatere”. Studente machiate strident, pe
tocuri, și câțiva băieți cu cearcăne, în costume, inclusiv
unul de etnie rromă, care nu a avut nicio întrebare pentru
cel mai important om din stat.
Ceva mai devreme, microfonul președintelui a fost lipit cu
bandă adezivă, după ce căzut, iar în momentul în care un
jurnalist a fotografiat întâmplarea, o reprezentantă a
Administrației l-a placat.

IN MEMORIAM
Cu tristețe mare și durere-n suflet, eu, Elena-soție, anunț dispariția

rapidă și prematură a soțului, prietenului și persoanei plină de
bunătate, calității sale deosebite spirituale și intelectuale, un om de
litere și înaltă performanță artistică. Acest suflet minunat s-a numit
AMIRA LAURENȚIU ARISTOFAN. Tu vei rămâne de neînlocuit

pentru veșnicie, dragul, iubitul și regretatul meu destin în mintea și
inima mea.

Dumnezeu să te odihnească în pace, iar bucuria vieții eterne să te
cuprindă întru totul. Și într-o zi ne vom întâlni din nou.

Rămâi cu bine, scumpul meu, steluța mea strălucitoare pentru veșnicie.
ELENA IRING
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PE SCURT,PE SCURT,
ULTIMELE ȘTIRIULTIMELE ȘTIRI

adunate şi prelucrate

de Vasile Bădăluţă

* Ieri, 4 octombrie, a avut loc duelul candidaților la
vicepreședinția SUA. Dacă D.Trump s-a încurcat
puțin la dezbaterea cu H. Clinton, reprezentantul re-
publican la vicepreședinție a excelat.

* Renumitul boxer Mike Tyson vizitează miercuri, 5
octombrie, Bucureștiul, cu scopul de a face reclamă
unei băuturi energizante. Președintele Senatului,
C.P. Tăriceanu refuză să se întâlnească cu acesta.
Se zice că i-ar fi frică să nu primească un pumn de
la Tyson, pumn pe care cred că l-ar merita...

* Migranții ilegali forțează granițele țării noastre prin
diferite mijloace: unii se ascund în autospeciale, alții
trec direct prin lanurile de porumb.

* Sondajele privindu-i pe cei doi candidați la
președinția Statelor Unite arată pe locul I când pe
Hillary Clinton, când pe Donald Trump. Să sperăm
că Trump va fi câștigător.

* Actorul Sebastian Papaiani, decedat la 80 de ani, a
fost înmormântat la Cimitirul Bellu, lângă Marin
Moraru, un alt titan al cinematografiei din România.

* După demisia lui Vasile Blaga din funcția de
președinte al PNL, Alina Gorghiu a devenit
președintele unic al acestui partid.

* La un an de la tragedia din Clubul Colectiv, va avea
loc un concert de caritate și comemorare ce va fi
susținut de formațiile Vama și Holograf  la Arenele
Române din Capitală.

* Laura Codruța Kovesi respinge orice suspiciune de
plagiat asupra tezei ei de doctorat. Ea a declarat:
”Lucrarea mea este una  corectă. Am lucrat 7 ani la
ea”.

* De acum înainte, Bulgaria interzice purtarea vălului
islamic (burka) în public. Foarte bine face.

* Darius Stănescu este un elev care folosește Face-
book  comunicând în limba latină. El a spus: ”Prin
știința latinei, îți poți da seama cât de mare este in-
cultura”.

* Nemulțumit și indignat de măsura de a fi controlat
financiar, Victor Ponta a răbufnit: ”Trăim în Absur-
distan, Macoveistan, Pușcăristan sau Iohannistan”.

* Guvernul va înființa în fiecare județ și în municipiul
București centre de consiliere pentru victimele
violenței domestice, precum și centre pentru agre-
sori.

* Rusia critică suplimentarea capacităților militare
NATO de pe teritoriul României și Poloniei, cerând
evitarea unei ”confruntări militare”.

* Doar 10 țări din lume nu sunt în război sau în conflict
politic la ora actuală. Potrivit Global Peace Index,
în locul celor mai pașnice țări sunt Islanda și Sue-
dia. România este abia pe locul 30.

* Recent, într-un restaurant de lux din Malaga
(Spania), a avut loc o explozie puternică în urma
căreia 90 de persoane au fost rănite.

* De Ziua Oamenilor Vârstnici, asociația Mozaic din
Capitală a organizat, în Parcul Cișmigiu, un eveni-
ment deosebit: o întâlnire dedicată homosexualilor
de vârsta a 3-a.

* Mulți oameni din localitățile de la marginea
Bucureștiului, din zonele apropiate de groapa de
gunoi de la Chiajna, au protestat cu banere și măști
contra mirosului pestilențial care le periclitează
sănătatea.

* Lidia, fiica tribunului Vadim Tudor, vrea să candideze
pentru un loc de deputat. Ea a spus: ”Traversarea
deșertului de către Partidul România Mare (PRM)
a luat sfârșit”.

* O fetiță de 12 ani din India s-a sinucis. După ce a
fost incinerată, familia a găsit un bilet cu motivarea
gestului ei disperat. Fetița vroia să-i fie scoase or-
ganele (rinichi pentru frățiorul ei bolnav, cornee pen-
tru tată) și în felul acesta să-i salveze pe cei dragi.
Dar a fost prea târziu.

* În ultimii 8 ani, în țara noastră, peste 5.000 de specii
de animale care sunt protejate au fost omorâte. Mo-
tivul: se înmulțiseră prea mult și ajunseseră să se
mănânce între ele.

* Elveția a construit buncăre militarizate private pentru
averile miliardarilor lumii.

* La Orhei, sute de oameni au stat la coadă pentru a
primi gratuit cârnați oferiți de autoritățile locale, de
Ziua Vinului.

* Ambasadorul Americii la Chișinău, James D. Pettit,
a spus că ”vinul moldovenesc este considerat în
SUA un brand exotic”. 

* Din sondajul de opinie referitor la intenția de vot a
românilor la alegerile parlamentare, reiese că ”doar
o prezență masivă la vot ar putea să împiedice
PSD-ALDE să câștige și să formeze guvernul.

* Ministerul Apelor și  Pădurilor a lansat Programul
Casa Verde Clasic, atât pentru populație, cât și pen-
tru persoane juridice. Prin acest program, românii
pot cere bani de la stat pentru a-și renova casele.

*Poliția turcă l-a arestat la Izmir pe unul dintre frații
clanului musulman Gulen, acuzat că ar fi orchestrat
lovitura de stat din 15 iulie.

* În Botoșani, un cal i-a smuls, prin mușcătură, mâna
stăpânului său care a scăpat, totuși, cu viață.

* Situație comică: la un festival al etnicilor germani,
care a avut loc la Cluj, primarul Emil Boc a încercat
de două ori să dea cep la un butoi cu bere, dar nu
a reușit, spre hazul spectatorilor.

LA ORA DE UMOR
- Tată, un om necăsătorit se numește celibatar?
- Da.
- Dar un om căsătorit cum se numește?
- Ascultă, fiule, acum ești prea mic ca să-ți explic...

***
- Tăticule, ce e Rosinanta?
- O iapă bătrână și slabă. Da` de ce mă întrebi?
- Așa îi spun copiii din bloc mașinii noastre.
- Ia te uită, toți l-au citit pe Cervantes?!

***

VORBE ÎNȚELEPTE
Viața este foarte simplă, doar că noi insistăm să o

facem complicată. (Confucius)
***

Dragostea pe care o poți măsura este întotdeauna
foarte săracă. (William Shakespeare)

***
Stejarul crește numai unde-i pământul bun, buruienile

cresc pretutindeni. (Mihai Eminescu)
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ACTUALITATE

Condamnări și pedepse ASPRE
în DOSARUL MICROSOFT. 

Condamnare cu EXECUTARE 
pentru Gheorghe Ştefan, Dorin

Cocoş, Gabriel Sandu şi Nicolae
Dumitru. "Pinalti" a primit CEL
MAI MULT: 6 ani de ÎNCHISOARE

Autor: Magda Spiridon

Completul de cinci judecători de la Instanța Supremă a
judecat, astăzi, ultimul termen în dosarul ”Microsoft”, în care
au fost condamnați, în primă instanță, mai mulți oameni de
afaceri și un primar. Toți inculpații au recunoscut faptele.
Procesul s-a încheiat, magistraţii urmând să pronunţe decizia
definitivă.
Fostul primar din Piatra Neamţ, Gheorghe Ştefan, zis Pinalti,
a luat cea mai grea pedeapsă din dosar: 6 ani cu executare. 
Fostul ministru al Comunicaţiilor, Gabriel Sandu, a fost con-
damnat la 3 ani cu executare.
Dorin Cocoş a primit 2 ani şi 4 luni de închisoare cu executare,
în timp ce Nicolae "Niro" Dumitru a primit aceeaşi pedeapsă.
După emiterea mandatelor, cei 4 sunt aşteptaţi să se predea
în vederea executării pedepselor la secţiile de poliţie de care
aparţin.
În faţa Completului de 5 judecători al Instanţei supreme,
prezidat de judecătorul Ionuţ Matei, inculpaţii au manifestat
smerenie în ultimul cuvânt.
Gabriel Sandu a declarat că încă de la început a colaborat
cu anchetatorii. "De când am fost la DNA mi-am oferit colab-
orarea 100%. Mi-a fost refuzată, iniţial, datorită cuantumului
sumelor. Denunţul meu porneşte de la faptul că prejudiciul
ar fi pentru statul român de 104 milioane de dolari pentru pe-
rioada 2004-2008 şi de 114,5 milioane de euro pentru
perioada 2009-2013. Nu înţeleg cum o grupare care în 16
ani a prejudiciat statul cu peste 200 de milioane de euro are
impunitate şi eu nu am dreptul la circumstanţiere", declarat
Gabriel Sandu. Judecătorul Ionuţ Matei i-a adresat o replică:
"E ultimul cuvânt, dar poate era mai interesant să ne spuneţi
ce-i cu acel offshore...". Gabriel Sandu nu a avut o poziţie în
direcţia arătată de judecător.
A venit rândul omului de afaceri Dorin Cocoş, care s-a arătat
umil: "Regret din tot sufletul faptele făcute. Nu le mai pot
îndrepta decât printr-o atitudine civilizată în cazul în care îmi
veţi da muncă în folosul comunităţii. Nu doresc decât să fiu
un om normal. Nu am vrut niciodată să fac lucrurile în felul
ăsta. Îmi doresc doar să mă îndrept".
Fostul edil din Piatra Neamţ, Gheorghe "Pinalti" Ştefan, a re-
cunoscut şi el faptele, pe acelaşi ton: "Vreau să vă spun că
mă consider vinovat şi merit o pedeapsă. Cred că o încadrare
corectă e cea de la art. 13. Jur că nu am luat nici 1 leu din
afacerea Microsoft...". Judecătorul a ţinut să sublinieze: "Cu
mâna pe Biblie, da?" Pinalti a pus mâna pe Biblie. "Nici 1
leu. Din afacerea Microsoft", a precizat Pinalti, iar sala a
izbucnit în râs.
Ultimul a fost omul de afaceri Nicolae "Niro" Dumitru, care îşi
pregătise ultimul cuvânt de dinainte, scos la imprimantă pe o
coală de hârtie. Încercase să îl memoreze în sală, în timp ce
avea cuvântul procurorul DNA, însă de emoţii a citit tot de pe
foaie, iar la sfârşit l-a înecat plânsul: "Îmi exprim regretul
profund. Am construit o societate care de 23 de ani lucrează

fără să aibă afaceri cu statul. Am plătit legal şi la timp taxele.
Am creat 5.000 de locuri de muncă, am doi băieţi de 26 şi 27
de ani...".
Apărătorii celor patru inculpaţi au avut strategii diferite în
faţa Completului de 5 judecători. Avocatul lui Gabriel Sandu
a cerut achitarea pentru clientul său. "Aveţi îngăduinţă pentru
un ministru care a încercat să facă lumină într-o problemă
cu care se confrunta statul român", a conchis avocatul lui
Gabriel Sandu.
Avocatul lui Dorin Cocoş a apreciat că clientul său ar trebui
să beneficieze de "o dublă reducere" având în vedere că a
recunoscut faptele şi a făcut denunţ, astfel că maximum
special al pedepsei este de 2 ani şi 4 luni iar minimum e de
8 luni de închisoare".
Avocatul lui Gheorghe Ştefan, Florian Şurghie, a fost mai in-
transigent, a cerut ca propriul client să fie condamnat la în-
chisoare: "Nu îndrăznesc să vă cer achitarea. El a făcut
legătura cu Gabriel Sandu şi cu cumpărătorii de influenţă.
Este evident că Gabriel Sandu a venit la întâlniri să-i facă pe
plac lui Gheorghe Ştefan. Condamnaţi la pedeapsa cu în-
chisoarea, poate să se supere domnul Ştefan pe mine...". 
Avocatul lui Nicolae Dumitru a cerut o condamnare cu sus-
pendare pentru clientul său, având în vedere că acesta a re-
cunoscut faptele şi a colaborat cu anchetatorii.
În fața completului de cinci judecători, procurorul DNA susține
că instanţa de fond a aplicat pedepse mult prea mici: ”Nu au
caracterul unor pedepse juste. Cei patru inculpaţi au săvârşit
infracțiuni grave de corupţie. Activitatea frauduloasă în care
au fost implicaţi a fost complexă şi transfrontalieră. Valoarea
ridicată a sumelor de bani e extrem de importantă. Urmările
produse sunt extrem de grave, a fost afectată imaginea
instituțiilor sttului şi a mediului de afaceri. Apreciem că
pedepsele aplicate trebuie majorate către maximum special”.
Avocatul lui Gheorghe Ștefan, Florian Șurghie, în fața
instanței: ”Condamnați-l la pedeapsa cu închisoarea, poate
să se supere domnul Ștefan pe mine”.
În dosarul Microsoft, instrumentat de procurorii DNA,  fostul
ministru al Comunicaţiilor Gabriel Sandu este acuzat de
luare de mită şi spălare de bani, iar Dorin Cocoş, Nicolae
Dumitru şi Gheorghe Ştefan, de trafic de influenţă şi spălare
de bani.
Pedepsele aplicate în primă instanță, de către completul de
trei judecători de la Instanța Supremă, au fost: Gabriel Sandu
- 2 ani cu executare, Dorin Cocoș - 2 ani cu executare, Ghe-
orghe Ștefan - 3 ani cu executare, Nicolae Dumitru - 1 an și
6 luni cu suspendare. 
La termenul din 19 septembrie, avocatul fostului primar de
Piatra Neamț, Gheorge Ștefan, a cerut instanței reaudierea
martorului Decebal Drăghiș, precum și trimiterea unei adrese
la DNA pentru a afla stadiul cercetărilor în dosarul disjuns
privind infracțiunea de spălare de bani.
Dosarul "Microsoft" a fost trimis în judecată pe 23 martie.
Potrivit procurorilor DNA, Dorin Cocoş ar fi pretins şi primit
9.000.000 de euro de la Claudiu Florică şi Dinu Pescariu,
pentru ca, prin intermediul Elenei Udrea, la acea vreme
ministru al Dezvoltării Regionale şi Turismului şi vicepreşedinte
PDL, să asigure firmelor susţinute de Florică încheierea şi
derularea contractului de licenţiere Microsoft cu Ministerul
Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.
Totodată, potrivit procurorilor, Dorin Cocoş ar fi cerut 17,5
milioane de euro pentru el, Gheorghe Ştefan şi Gabriel
Sandu, pentru a interveni în achiziţionarea dreptului de
utilizare a licenţelor Microsoft, din care 15,7 milioane de
euro ar fi ajuns în contul unor firme controlate de cei trei,
direct sau prin intermediari.

REACȚIA lui Traian Băsescu
după CONDAMNĂRILE din

Dosarul Microsoft. 
ATAC INCENDIAR la adresa lui

Dinu Pescariu și Claudiu
Florică. Fostul președinte

dezvăluie SUMA FABULOASĂ pe
care cei doi o aveau în conturi

În legătură cu dosarul Microsoft, în care Gheorghe
Ștefan, Dorin Cocoș, Gabriel Sandu și Nicolae Dumitru
au fost condamnați la închisoare, iar mai multe
milioane de euro și dolari au fost confiscate de la
aceștia, fostul președinte Traian Băsescu a avut și el
câteva lucruri de transmis. Fostul șef al statului a
lansat mai multe acuzații la adresa lui Claudiu Florică
și a lui Dinu Pescariu, spunând că prin mâinile lor au
trecut sute de milioane de euro și dolari, dar sunt
liberi.

"Am citit multe documente ale statului român cu
privire la conturile în care se derulau banii în numele
lui Florică și al lui Pescariu. Aceste documente au
fost înaintate și Parchetului General și DNA. Cu mult
înainte de denunț. Deci denunțurile lor au fost tardive",
a spus Traian Băsescu
Fostul șef al statului a transmis și faptul că ei primeau
milioane de euro integral, iar sute de milioane de
euro și dolari se plimbau prin conturile lor.
"Li s-au imputat astfel circat 15 milioane de dolari, pe
care i-au primit integral... pe conturile lor au circulat
undeva la 100 de milioane de dolari și 100 de milioane
de euro. Mă așteptam să-i văd, la începutul furtunii
Microsoft, să-i văd reținuti pe cei care au deținut
aceste sume. Am citit documentele în perioade 2012,
2013, deci înainte cu mult de a face denunțul Florică
și Pescariu. Se știa de sutele de milioane pe care îi
aveau cei doi.
Mai mult decât atât, sumele astea au fost vehiculate
zeci de ani. Nu într-un an anume. Ca dovadă, mi s-a
cerut începerea urmăririi penale pentru 5 miniștri, iar
eu am răspuns acestei cereri DNA. Din 2004 până în
2014. Pe lăngă aștia, au fost și alți 4 pentru care Par-
lamentul a aprobat. Deci în total, 9", a mai precizat
fostul președinte. 
Fostul șef al statului a mai spus că sumele vehiculate
în dosar sunt de zeci de ori mai mici față de cele
reale.
"Aici vorbim de o mre ticăloșenie de 10 ani. Sumele
de care se vorbește sunt de zeci de ori mai mici fatță
de cele vehiculate de statul român în trecut. Nu îi
apăr pe cei 4, dar revolta mea este că am citit sub
semnatură oficială că documentele au venit la mine
cu mult timp înainte și nimic nu se întâmplă cu
capetele mafiote ale acestei afaceri, care se numesc
Pescariu și Florică.
Din aceștia bani s-au finanțat 3 campanii: roșie, por-
tocalie și galbenă. În mod categoric, DNA-ul a vrut
să protejeze exportatul american de licențe", transmite
Traian Băsescu. 
În declarațiile sale de la televiziunea România TV,
Traian Băsescu o acuză și pe Laura Codruța Koveși
de faptul că pentru ea, decorațiile primite de la oficialii
americani sunt ami importante decât cele de la
președintele Klaus Iohannis.
"Pe Koveși nu o interesează decorațiile românești, ci
cele strâine. Sunt mai importante cele americane
față de cele date de la Iohannis.
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Mai este nevoie de religie 
în lumea contemporană?

Introducere.
Dupa ultimele statistici se pare ca pe Pamant traiesc
aproape 7,5 miliarde de oameni (Source U.S. Census
Bureau, International data base). Numarul populatiei
globale este in crestere, tinand cont ca in anul 1960
ar fi existat in jur de 3 miliarde de oameni. Facand o
paranteza, pentru ca unora li se pare ca ne inmultim
exponential prea mult, aceleasi statistici arata ca
rata de crestere exponentiala pe 10 ani a scazut de
la 22 % intre anii 1950-1960 la o rata de 12,6 % intre
anii 2000-2010. Tot la fel si gandirea omului a evoluat
mult in ultimile decenii.
Este de netagaduit faptul ca stiinta si priceperea oa-
menilor a crescut in mod considerabil in aceste
timpuri, lucru adeverit si de cartea de capatai a
religiei crestine, Sfanta Biblie, care prin profetul Daniel
inspirat de Sfantul Duh al lui Dumnezeu, a vestit
aceasta inaintare a stiintei cu aproape 2600 de ani in
urma, deci cam in jurul anilor 600 inainte de Hristos.
Multi dintre oamenii de stiinta contemporani, descriu
adevarata stiinta ca pe un har de a descoperi lucruri
neintelese pana acum din legile care guverneaza
Universul, pornind de la cea mai mica forma de
materie (microcosmos) si pana la constelatiile si
galaxiile care alcatuiesc Universul (macrocosmos).
Iar inaintarea stiintei este interpretata ca o permisiune
din partea Unei Fiinte mult mai Inteligente decat
fiinta omeneasca, de a descoperi mai mult si mai
mult din aceste Legi Universale. Dar daca unii pun
astfel problema acestei cresteri de cunostinte stiintifice,
altii considera ca tocmai faptul ca exista aceste de-
scoperiri stiintifice, trebuie sa ne faca sa ne descotorosim
de ideea invechita a unei Dumnezeiri. Totusi nevoia
de spiritualitate in viata personala a fiecarui om, este
o nevoie in general recunoscuta de majoritatea oa-
menilor contemporani.
Nevoia omului de o relatie sau o experienta constanta
spirituala se simte tot mai acuta in lumea in care
traim. Conform unui articol din Washington Post
(“Most Americans Believe in Higher Power’), peste
92 % cred in existent lui Dumnezeu sau a unui spirit
universal, iar un alt articol aparut in Washington
Times aparut in 23 Decembrie2012 arata ca 84 %
din populatia lumii au o credinta in ceva Supranatural,
o treime dintre acestia fiind crestini.
Poporul roman are multe trasaturi bune de caracter.
Printre ele se poate distinge si faptul ca este un
popor care crede in existenta lui Dumnzeu, un studio
IRES facut in anul 2015 confirmand ca 96,5 % dintre
romani cred in Dumnzeu. 

Un lucru ingrijorator este ca desi oarecum Dumnzeul
de-a lungul istoriei era acel Dumnzezeu definit de
Sfanta Carte Biblia, treptat si in mod abrupt in ultimul
timp, dumnzeul spre care tind oamenii se redefineste
in functie de gusturile, parerile, preferintele si influentele
din viata unora si altora.
Uitandu-ne la etimologia cuvantului Religie, se pare
ca acest cuvant isi are radacina in latinescul “ligare”
care inseamna a lega. Asadeci, religie ar insemna o
relegare, adica o refacere a relatiei omului cu Dumnzeu.
Ce bine declara Sfantul Apostol Pavel ca fiecare om
de pe pamant a pierdut slava primita la facerea lui in
gradina Eden si totodata legatura directa cu Dumnzeu
atunci cand primii oameni Adam si Eva au fost izgoniti
de Dumnzeu din Rai. De atunci omul tot incearca sa
faca posibila aceasta relatie, iar aceasta incercare
poate fi numita pe buna dreptate “religie”.
Ca omul este religios in natura lui si cauta o relatie
cu Dumnezeu, nu o dovedesc doar cartile sfinte
ebraice, crestine sau de alta esenta, dar chiar si
istoria popoarelor prin manuscrisele istorice care vin
sa sprijineasca aceasta realitate. Arheologii descopera
mereu si mereu dovezi de necontenit, sub forma de
hieroglife, piucturi, lucraturi din piatra, metal etc, care
atesta ca oamenii il cautau pe Dumnezeu si I se
inchinau Lui. Oameni de stiinta ca Descartes, Kepler,
Galileo, Copernic, Newton, Einstein, Maxwell etc nu
au pregetat sa declare in mod deschis si direct
credinta lor in Dumnzeu. 
Este binecunoscut faptul ca poporul roman a fost un
popor religios. De-a lungul timpului, Biserica fiind
prezenta la mai toate marile evenimente istorice ale
tarii noastre. Ce intelepciune dovedeau domnitorii si
voievozii din toate regiunile istorice ale tarii noastre,
atunci cand se inconjurau in jurul lor si cu sfatuitori
care veneau din mijlocul Bisericii. Ce frumusete sa
ne aducem aminte din istorie ca Voievodul Stefan cel
Mare, oridecate ori biruia in vreo lupta cu inamicii
neamului nostru romansec, construia cate o manastire,
unele dintre ele ramananad pana in ziua de astazi o
marturie vie a acelor biruinti. De altfel atat la unirea
Principatelor Roamne din anul 1859, cat si la Marea
Unire de la 1918, Biserica a jucat un rol deosebit de
important, consfiintind faptul ca orice natiune care s-
a bucurat de propasire in istoria sa, nu poate reusi
acest lucru decat prin ajutorul Bunului Dumnezeu!
Pe de alta parte, datorita acestei credinte in Dumnezeu
transmisa din generatie in generatie, am reusit sa
ducem cu noi o mare zestre de bogatii religioase,
printre care frica de Dumnzeu , alaturi de alte trasaturi
caractersistice noua romanillor precum ospitalitatea,
harnicia sau simplitatea.
Multe vanturi au cautat de-a lungul vremilor sa bata
peste vechea credinta ca omul este creat de Dumnzeu,
ca are nevoie de El si trebuie sa I se inchine Lui
pentru ca astfel sufletul omului sa gaseasca linistea
si pacea de care are nevoie. Umanismul a fost poate
prima furtuna puternica care s-a format si a vrut sa
loveasca cu putere in aceasta nevoie naturala a
omului. Dar au urmat si altele care fie la nivelul
politicului, fie la cel social sau chiar la nivelul artei si
stiintei, au format front comun cateodata chiar si au
cautat sa elimine aceste pareri “invechite” ar spune
aceste curente, precum ca omul mai are nevoie sa
creda ca exista sau are nevoie de Dumnezeu. 
Si scumpa noastra patrie romaneasca a cazut pentru
o vreme in istoria ei sub inghetul unui crivat puternic
care lovea peste oameni, sub denumirea de Comunism. 

Au incercat promotorii lui, fara sort de izbanda insa,
sa lege pe oameni intr-un somn adanc al unei trairi
fara constiinta adeseori. Totusi chiar si filosoful Karl
Marx, considerat de multi ca fiind unul dintre parintii
comunismului si a carui citat celebru “Religia este
opiumul popoarelor” care a fost folosit ca un mesaj
de avangarda de catre miscarea comunista si cea
ateista, nu au inclus in intreg contiunutul ei si urma-
toarele ganduri pe care Marx le-a mai rostit in acel
pasaj referitor la religie, descriind in continuare Religia
ca fiind oftatul celui apasat si soarele iluzoriu care
graviteaza in jurul omului atata timp cat omul nu
graviteaza in jurul sau insusi. Acest fel de vietuire al
omului care se gandeste doar la el insusi si la nevoile
sale este defapt o descriere a felului de spiritualitate
aleasa de foarte multi oameni si din zilele noastre.
Daca religia, cauta sa refaca o legatura intre om si

Dumnzezeire, binenteles printr-o relatie profund spir-
ituala, spiritualitea moderna, incearca sa desfiinteze
existenta sau cel putin nevoia omului fata de aceasta
Fiinta Dumnezeiasca, prin corelarea unei relatii
spirituale a omului cu sine insusi. Astfel toate energiile
de care omul ar avea nevoie, s-ar gasi undeva in
adancul sau interiorul fiecaruia dintre noi. Sunt deja
asa de cunoscute cuvinte ca si karma, tantra, nirvana
etc. Putem spune ca spirituialitea moderna “New
Spirituality” pare o forma de religie, dar ea nu este
benefica omului, tocmai datorita faptului ca ea nu
produce nici o legatura pe verticala (adica intre om si
Dumnezeu) si nici pe orizontala (nici intre om si om),
ci ea mai degraba il duce pe om la solitudine si nu la
solidaritate.
Urmeaza ca in articolele viitoare sa aratam in detaliu
diferenta dintre adevarata religiune (care include si
domeniul spiritualului) si curente prin care Satana
vrea sa insele omenirea, dupa cum marturisea si
Sfantul Apostol Pavel in Epistola catre Coloseni 2:8
“Luati seama ca nimeni sa nu va fure cu filosofia si
cu o amagire desarta, dupa datina oamenilor, dupa
invataturile incepatoare ale lumii si nu dupa Hrsis-
tos.”

Cu pretuire,
Pastor Daniel Grecu
Biserica Romana Penticostala New York
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Dragnea, atac la Iohannis: Să ieşi înaintea alegerilor,
să spui pe cine ai prefera, respectiv pe Cioloş şi pe

cine nu ai pune, asta încalcă grav Constituţia
Liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat pe Io-
hannis că "a intrat masiv în campania
electorală" şi că "încalcă grav Constituţia".
"PSD va ţine cont de ceea ce vor românii şi
de asta trebuie să ţină cont şi preşedintele
Iohannis", a spus Dragnea, în replică la
anunţul preşedintelui Iohannis că nu va de-
semna ca premier o persoană urmărită sau
condamnată penal.
"Ca să aduc în discuţie ar însemna să îl iau
în serios. Nu îl iau în serios. Nu e nevoie să
am un plan B pentru că nu ştiu cine a definit
planul A. Am spus că vreau ca PSD să
câştige alegerile, să poată să facă majoritate
în special cu ALDE şi să meargă la Cotroceni

cu o propunere de prim-ministru care să meargă la Cotroceni votate de oameni",
a spus Dragnea.
"Unii preşedinţi de ţară, alţii de partide, spun ei cum trebuie să voteze oamenii,
cum nu au voie uitând că au ajuns acolo pe votul oamenilor (...) Propunerea
care va veni de la cei care vor câştiga alegerile va fi acceptată de preşedinte.
PSD va ţine cont de ceea ce vor românii şi de asta trebuie să ţină cont şi
preşedintele Iohannis. Am văzut că a tăcut inteligent până acum. Putea să
continue. A intrat masiv în campania electorală", a adăugat Dragnea.
Liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat marţi pe preşedintele Klaus Iohannis de
''desconsiderarea Constituţiei'' şi a afirmat că el crede că ''şeful statului se va
suspenda din ce în ce mai mult''.
''Îi doresc foarte mult succes în a proceda la desconsiderarea Constituţiei. Eu nu
am spus niciodată că vreau să fiu prim-ministru. Nici nu am spus cu cine vrem
să mergem la Cotroceni cu propunerea de prim-ministru. Iohannis confirmă
acum ceea ce am spus mai de mult, ceea ce îi spune doamna co-preşedintă sau
acum nu ştiu, am înţeles că e preşedinte la PNL. Adică nu vrea să îi iasă din
cuvânt. Să ieşi înaintea alegerilor, să spui pe cine ai prefera, respectiv pe Cioloş
şi pe cine nu ai pune, asta încalcă grav Constituţia. Eu cred că în felul ăsta se va
suspenda din ce în cel mai mult'', a afirmat Dragnea.
El a spus că PSD nu-l va susţine pe Cioloş pentru un nou mandat de prim-
ministru şi s-a declarat încrezător că preşedintele Iohannis va accepta propunerea
de şef al guvernului venită de la ''cei care vor câştiga alegerile''.
''Vreau ca PSD să câştige alegerile, să poată să facă majoritate şi să poată să
meargă la Cotroceni cu o propunere de prim-ministru. (...) Propunerea venită de
la cei care vor câştiga alegerile va fi acceptată de Iohannis. Aşa cred eu'', a
adăugat liderul PSD.
''Iohannis e cu PNL şi de partea cealaltă PSD. Şi dacă mai e supărat poate să
mai pună nişte copoi pe noi. Îi aşteptăm. Din instituţiile statului. Să nu creadă că
suntem nişte proşti pe aici prin ţară'', a avertizat el.
Preşedintele Klaus Iohannis a respins marţi categoric posibilitatea de a desemna
ca premier o persoană urmărită sau condamnată penal, indiferent de susţinerea
pe care ar avea-o în Parlament, în opinia sa integritatea fiind ''criteriul eliminatoriu''.
Prin această declaraţie, Klaus Iohannis îi exclude, practic, de pe lista potenţialilor
premieri pe preşedintele PSD, Liviu Dragnea, condamnat la doi ani de închisoare
cu suspendare în dosarul Referendumului, dar şi pe Victor Ponta, urmărit penal
de procurorii anticorupţie în două dosare.

Călin Popescu Tăriceanu, atac la Iohannis: 
Indiferent de ce vor vota românii, preşedintele

îl va nominaliza tot pe Dacian Cioloş
Preşedintele Senatului, Călin Popescu
Tăriceanu, susţine că declaraţia preşedintelui
Klaus Iohannis despre implicarea lui Cioloş
în PNL este un atac direct, brutal şi imediat
la democraţie, iar şeful statului este parte a
unui "plan ocult împotriva poporului român".
”Doresc să subliniez că declaraţia de azi a
preşedintelui României este un atac direct,
brutal şi imediat la democraţie. Este limpede
că domnul preşedinte este parte a unui plan
ocult împotriva poporului român şi a libertăţilor
câştigate la Revoluţie. Îi atrag atenţia domnului
preşedinte, cu tot respectul datorat funcţiei
sale, că îşi asumă o grea responsabilitate şi
consecinţele care decurg de aici acum, când,

într-un total dispreţ faţă de Constituţie, s-a angajat deschis într-o campanie
electorală partizană”, a scris Călin Popescu Tăriceanu pe pagina sa de Face-
book.
El a reamintit că săptămâna trecută a propus partidelor şi preşedintelui României
un acord politic, prin care fiecare urma să se oblige să respecte verdictul urnelor
din 11 decembrie.
”Am făcut o referire expresă la faptul că preşedintele României are obligaţia
constituţională să numească drept candidat la funcţia de prim-ministru persoana
aleasă de partidul majoritar sau de coaliţia majoritară formată în viitorul Parlament.
Preşedintele Iohannis a etichetat propunerea mea drept <<obrăznicie politică>>.
Până azi, am evitat să dau o replică, pentru că n-am ştiut dacă e doar o
exprimare nefericită sau o stare de nervozitate, de moment, a preşedintelui. Azi
(...) am înţeles că indiferent de ce vor vota românii pe 11 decembrie, preşedintele
îl va nominaliza tot pe membrul de atunci al PNL, Dacian Cioloş”, a adăugat
şeful Senatului.
Preşedintele Klaus Iohannis a declarat joi că, personal, crede că Dacian Cioloş
ar face bine să continue proiectele, dar atunci să îşi declare măcar "simpatia sau
adeziunea sau preferinţa" pentru partidul cu care ar putea să colaboreze în
viitor, după alegerile parlamentare.
Întrebat dacă este de luat în calcul apropierea lui Dacian Cioloş de PNL,
preşedintele Klaus Iohannis a spus că răspunsul trebuie să îl dea chiar premierul.
"Este o întrebare la care Cioloş cred că va trebui să răspundă în perioada
următoare fiindcă mulţi îşi pun întrebarea dacă Dacian Cioloş rămâne un premier
independent şi după aceea se retrage sau dacă doreşte să-şi continue anumite
proiecte şi recunosc că personal cred că ar face bine să continue proiectele
începute, dar atunci să îşi declare măcar simpatia sau adeziunea sau preferinţa
pentru partidul cu care ar putea să colaboreze în viitor, sigur după alegerile par-
lamentare", a declarat preşedintele.
Iohannis a mai spus că dacă premierul va decide să intre în campanie electorală,
ar trebui să-i comunice şi să aibă o discuţie.
"Eu cred că domnul Cioloş va considera că trebuie să-mi spună că a luat o
decizie sau că vrea să intre într-un fel în această campanie electorală va şti să
mă anunţe şi să vină la o discuţie".
Şeful statului a insistat că "Dacian Cioloş ar putea să-şi continue foarte bine
proiectele importante dacă, acum când ecuaţia este încă incertă, îşi declară
intenţiile de viitor". "Mai devreme sau mai târziu ar trebui să declare şi cu cine
vrea să pună în continuare în practică aceste proiecte", a subliniat el.
Klaus Iohannis a reafirmat că după alegerile parlamentare nu va nominaliza
persoane independente politic pentru poziţia de premier al României. "După
alegeri vom avea un guvern politic, asta însemnând că toată lumea va reprezenta
un partid. Aşa funcţionează democraţia", a spus şeful statului.
Întrebat dacă se va contura o majoritate care îl propune pe Cioloş premier,
preşedintele a răspuns: "Atunci probabil poziţia mea va trebui să fie cea pe care
am avut-o şi în 2009"

Ordonanţe de urgenţă de modificare a Codului
Penal şi a Codului de Procedură Penală, 

adoptate tacit de Senat
Senatul a adoptat tacit, marţi, două ordonanţe de urgenţă, una care modifică
Codul Penal, cât şi Codul de Procedură Penală şi una pentru extinderea
modalităţilor de plată pentru achiziţionarea operei lui Brâncuşi "Cuminţenia
Pământului" şi la donaţii online, SMS-uri şi servicii de tip teledon.
Guvernul a adoptat ordonanţa de urgenţă pentru modificarea Codului penal şi a
celui de Procedură Penală, invocând nevoia de a transpune în legislaţie 15
decizii ale CCR, dar şi directive europene, printre care cea referitor la încetarea
urmării penale şi înăsprirea unor pedepse. Ordonanţa adoptată de Guvern
prevede, în total, peste 150 de modificări.
În preambulul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului care modifică atât Codul
Penal, cât şi Codul de Procedură Penală , Ministerul Justiţiei invocă drept temei
pentru adoptarea ei ''numărul relativ mare de texte declarate neconstituţionale şi
care nu au fost puse în acord cu legea fundamentală, deşi termenul de 45 de
zile prevăzut de art. 147 alin. (1) din Constituţie a expirat, ceea ce poate
determina interpretări diferite în jurisprudenţă cu privire la norme procesual-
penale aplicabile, de natură a afecta drepturi şi libertăţi fundamentale ale
cetăţenilor'' şi ''existenţa mai multor proceduri de infringement, unele dintre ele
aflate în stadii avansate, ceea ce ar putea duce la condamnarea României de
către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, cu consecinţa aplicării unor sancţiuni
pecuniare al căror cuantum ar putea fi unul semnificativ, de natură a afecta
bugetul de stat şi îndeplinirea obiectivelor asumate de Guvern''.
Legiferarea fără o dezbatere publică prealabilă este motivată astfel: ''datorită
amplorii fenomenului şi a consecinţelor negative anterior prezentate asupra
interesului public general, considerăm că o eventuală legiferare pe altă cale
decât delegarea legislativă, chiar în procedură de urgenţă, nu ar fi de natură să
înlăture de îndată aceste consecinţe negative care continuă să se producă
asupra interesului public general care vizează încrederea societăţii în justiţie''.
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Declaraţie extremistă a unui deputat britanic
la adresa românilor: 

"Nu sunt în stare să utilizeze telefoane mobile,
dar sunt buni la culesul căpşunilor"

Imigranţii români şi bulgari "poate nu sunt în stare să utilizeze telefoane mobile,
dar sunt buni la culesul căpşunilor", a afirmat un deputat conservator eurosceptic
britanic, Owen Paterson, la o conferinţă pe tema efectelor ieşirii Marii Britanii din
Uniunea Europeană.

Deputatul conservator Owen Paterson, fost secretar
de stat în Ministerul britanic al Agriculturii în Guvernul
David Cameron, a fost prezent la o conferinţă pe
tema Brexit organizată de grupul eurosceptic Leave
Means Leave la sediul Partidului Conservator din
Birmingham. La eveniment a fost prezent şi premierul
Theresa May.
Referindu-se la efectele Brexit, Owen Paterson a
evocat situaţii din perioada în care a fost secretar de
stat pentru Mediu, Alimentaţie şi Afaceri Rurale, din
2012 până în 2014.
"Cei mai supăraţi oameni pe care i-am întâlnit la
Defra (n.red. -Departamentul pentru Mediu, Alimentaţie

şi Afaceri Rurale) erau cultivatori de fructe şi legume afectaţi de neaplicarea
Sistemului pentru sezonieri în agricultură care le permitea bulgarilor şi românilor
să beneficieze de cazare şi mâncare pentru o perioadă limitată, în timpul
sezonului, după care să revină în ţările lor. Este vorba de o activitate lucrativă
calificată: te trezeşti, culegi căpşuni, nu ai voie să îi striveşti. Poate că (românii şi
bulgarii - n.red.) nu sunt în stare să utilizeze telefoane mobile, dar sunt buni la
culesul căpşunilor; britanicii noştri nu ar face-o", a declarat deputatul Owen
Paterson, citat de site-ul BuzzFeed.com.
Sistemul britanic pentru sezonieri în agricultură a fost suspendat în ianuarie
2014. Până atunci, circa 22.000 de est-europeni fuseseră angajaţi anual în
acest cadru. Pe fondul criticilor generate de suspendarea sistemului sezonierilor,
Paterson sugerase să fie angajaţi pensionari britanici în locul est-europenilor.
"Vom încerca să aducem mai mulţi pensionari britanici pentru culesul de fructe şi
legume", afirmase Paterson la o întrunire a coaliţiei guvernamentale britanice,
potrivit unei cărţi scrise de David Laws, un politician liberal-democrat.
Deputatul conservator Owen Paterson este unul dintre politicienii care susţin un
"Brexit dur", o separare cât mai mare a Marii Britanii de Uniunea Europeană
după ieşirea ţării din Blocul comunitar.

Fără casă sau studii, 
dar cu 50 de firme în proprietate

România pierde anual 17 miliarde de euro din evaziune fiscală, cea mai gravă și
mai adâncă problemă a economiei naționale. Una din cele mai răspândite
practici e cea prin care oameni săraci și fără carte sunt atrași în firme care
țepuiesc statul. Oameni care nu au nici un bun pe numele lor. Au doar două
calităţi: au o identitate şi o mână dispusă să semneze orice  pentru un pumn de
bani.

Cristian are 30 de ani.
Cândva a fost paznic. A
stat două luni la o firmă
de pază care avea con-
tract cu un mall din
București, cât să își facă
un credit doar cu buletinul
și să își ia un telefon în
rate. Cam asta e tot ce
poate spune despre tre-
cutul lui profesional.
Prezentul lui profesional
sună la fel de prost.
Muncește cu ziua în

curțile vecinilor din cartierul în care locuiește într-o casă abandonată. Mai dă cu
mătura, mai duce un coș de gunoi, iarna mai mută zăpada. Dar Cristian cel din
acte e altfel decât Cristian din realitate. Împreună cu fratele său deține 50 de
societăți comerciale, firme de transport, agenții de turism, companii de reparații
navale, magazine și câte și mai câte altele. Afacerile nu-i merg tocmai bine  căci
a însumat până acum datorii la stat de peste 100 de mii de euro. O sumă pe care
ar putea-o returna  nici dacă ar munci cu ziua prin vecini timp de o viață și încă
vreo câteva decenii. 

O schemă mult prea simplă
Investitorul pe burta goală  Cristian este una din marionete intrate într-o schemă
de furt, brevetată de crima organizată şi folosită cu succes şi astăzi. Escrocheria
funcționează astfel: într-o primă fază un om de afaceri îşi încarcă firma cu
datorii. Achiziționează produse pe care se obligă să le plătească ulterior  şi nu îşi
plăteşte taxele la stat.  Apoi cei care au de încasat bani de la el, inclusiv
inspectorii fiscali, fac coadă la uşa societății sale pentru a-şi primi sumele
datorate. Așa intra  în schemă marioneta: un individ greu de găsit de autorități și
insolvabil apare în peisaj şi preia conducerea  societăţii înglodate în datorii.
Devine în acte noul proprietar al firmei. Astfel escrocul dispare din peisaj, lăsând
creditorii cu ochii în soare. Cristian este unul dintre miile de naivi folosiţi drept
carne de tun  în economia subterană a României. Habar nu are în ce s-a băgat.
Carte nu știe deloc. Când îi dăm să citească unul din documente i se încâlcește
limba-n gură: „Șoma...Șomașe?”. „Somație scrie acolo”, îl ajutăm . „Da... data
emi...emilităriei?”. „Data emiterii”. Ca să intre în firme, nu a fost greu să fie
păcălit. „Vindeam haine în Obor și a venit un om la mine și ne-a zis că ne
angajează la o firmă de curățenie. Și zicea: «Bă, într-o săptămână vă angajez».
Și am semnat «Pac-pac»”.
Patron mort, afaceri..prospere
Bucureşti, cartierul Zăbrăuţi.  Un loc rău famat care a înroșit bazele de date ale
poliției cu infracțiuni de trafic de droguri. Dar tot aici,  în centrul foamei din
Capitală,  vieţuiesc zeci de oameni care în acte figurează ca mari patroni de
firme. Aici este focarul de mizerie de unde mafia firmelor fantomă racolează
marionete. În Zăbrăuţi până şi morţii sunt patroni. Laurenţiu Stan, un tânăr care
ar avea acum 36 de ani, apare ca  asociat în zeci de societăţi comerciale. Numai
că mergând la el acasă am aflat că că Laurenţiu nu mai poate avea grijă de
firmele sale dintr-un motiv obiectiv. „Băiatul ăsta e mort de câțiva ani. A început
să se drogheze și murit de la droguri”, ne zice o vecina .
Laurenţiu a murit în 2007. Însă doi ani de la decesul său el apare ca prin minune
în cabinetele unor avocaţi din Bucureşti unde semnează acte de preluare a zeci
de societăţi comerciale.
Incubatorul de...evaziune fiscală
Într-un alt bloc din Zăbrăuţi, la apartamentul 76, într-o  cămăruţă cât o debara ,
locuiesc trei patroni. Potrivit documentelor oficiale aici ar domicilia fraţii Botea.
Însă toţi trei au dispărut fără urmă de ani de zile. Fiscul nu a putut să îi găsească
aşa că trimit mai departe citaţiile la această adresă. Munţi de hârtii fără destinatar
se transformă în jucării pentru copiii noilor locatari. „Le vin citații din astea
încontinuu, ba de la bănci , ba de la telefoane”. Un alt patron este și Ovidiu Susa,
și el greu de găsit. Ultimul care l-a văzut prin București a fost unchiul lui căruia îi
spusese că și-a găsit de lucru la cineva pe lângă Spitalul 9. Rânea la porci. Omul
ridică din umeri când aude nepotul lui că apare acționar în firme. „Cum să fie el
patron? De unde patron? Nu ştia nici creionul bine în mână să îl ţină”.
În Bucureşti sunt reţele bine organizate care te ajută să înşeli statul sau par te -
nerii de afacere.  O astfel de firmă am găsit-o într-un apartament cu două
camere chiar de lângă o secție de poliție. De patru ani doamnele de aici ajută
oameni de afacere din toată ţara să nu îşi plătească taxele la stat. Adică să ne
fure pe noi toţi. Le spunem că avem o firmă care are datorii la stat de 5000 de
euro și la furnizori de alte 60 de mii. „Eu vă sfătuiesc să începem demersurile cât
mai repede. Avem cheltuielile: omul care preia firma -o persoană care are un
domicil valabil și care nu poate fi găsit la domiciliul respectiv plus comisionul
nostru. Total cu onorariul nostru 25 de milioane”, ne oferă contabila.
„Eu vă sfătuiesc să începem demersurile cât mai repede. Avem cheltuielile: omul
care preia firma -o persoană care are un domicil valabil și care nu poate fi găsit
la domiciliul respectiv plus comisionul nostru. Total cu onorariul nostru 25 de
milioane”, specialistă în țepuit statul
Evaziunea fiscală este estimată la 15-20% din PIB iar economia subterană la
peste 40% din PIB. Sumele fraudate sunt astfel de ordinul a zeci miliarde de lei.
Potrivit estimărilor Consiliului Fiscal, suma anuala este de circa 112 miliarde de lei.
Statul, mereu cu un pas in spate
Chiar dacă în ultimii ani ANAF a tot făcut modificări care să diminueze acest
fenomen, Internetul e încă plin de oferte de preluări de firme cu datorii. Iar
miliarde de euro din banii noștri încă se scurg în economia subterană. La
începutul anului Agenția Națională de Administrare Fiscală a și publicat o
schemă de înșelare a statului prin această metodă, schemă aplicată în domeniul
legume-fructe și care a produs un prejudiciu de 24 de milioane de euro în doar
doi ani și jumătate. Capii rețelei umpluse țara cu portocale, mandarine și banane
având deschidere în toate marile lanțuri de hipermarketuri și s-au folosit de un
întreg hățiș de firme. „Erau 58 societăţi tip «fantomă», fără active, înfiinţate pe
numele unor persoane cu situație materială precară, fără studii și fără venituri
(cetăţeni români sau arabi, refugiaţi din zone de conflict), care primeau între 100
şi 200 de lei pentru fiecare firmă.
Firmele din primul palier, care fie nu declarau obligațiile fiscale, fie refuzau să le
plătească şi intrau în insolvență, aveau rolul de a asigura un circuit de furnizori şi
facturare pentru cele trei firme din al doilea palier, menit să confere aparenţa
legalităţii şi seriozităţii necesare colaborării cu marile lanţuri de retail”, se arată în
comunicatul ANAF.



10 ll 5 octombrie, 2016 Romanian Journal • New York

PAGINI DE ISTORIE • ”Epoca de aur” ...

A fost odată...
Când ne durea în cot (!) de comunism pentru că eram prea
ocupaţi să ne trăim tinereţea.....
Aparea un ziar de seară: “Informaţia Bucureştiului”, cu mai
puţină ideologie şi mai multe ştiri utilitare şi de interes public.
De la mijlocul anilor ’50 apărea cotidianul “Munca”. Acesta nu
era decât localizarea ziarului sovietic “Trud”, tot aşa cum
“Gazeta literară” din 1954 era “Literaturnaia gazeta” românească.
La fel şi “Muncitorul sanitar” ori “Gazeta învăţământului”,
săptămânalele unor categorii profesionale.

Radio România se transformase în Radio Bucureşti şi avea
până în 1960 un singur program pe unde lungi şi medii.
Aparatele de radio vândute în magazine nu erau dotate şi cu
frecvenţe scurte, pentru ca lumea să nu poată asculta propaganda
de la “Vocea Americii” sau “Europa liberă”.

Din 1957, exista Televiziunea
Română, mai întâi cu pro-
grame experimentale, iar
apoi regulate. Televiziunea
se înfiinţase în România la
numai doi ani după aceea
din Italia. Faţă de presa
meschină, anostă, marcată
de o demagogie ridicolă sau
agresivă, Televiziunea, deşi
în alb-negru, a adus în
România o undă de varietate
şi destindere. În 1959, când

s-au sărbătorit 500 de ani de la întemeierea Bucureştilor, s-au
alcătuit programe aparte, lansându-se cântece precum “Badea
neichii Bucureşti”, compus de Ion Vasilescu şi Gherase Dendrino
şi interpretat de Maria Tănase, sau “Frumos eşti, Bucureşti!”.
Apăreau în programele de divertisment, toate “live”, realizate
în condiţii tehnice modeste, dar foarte reuşite, solistele şi
soliştii în vogă de la răscrucea deceniilor 6 şi 7: Dorina Drăghici,
Aida Moga, sora ei, Lavinia Slăveanu, Mara Ianoli, Gigi Marga,
Alin Noreanu, Nicolae Niţescu, Wili Donea, George Bunea,
Dorel Livianu. Într-o emisiune muzicală, a debutat, în 1959, la
vârsta de 16 ani, Margareta Pâslaru. În acelaşi an, Televiziunea
n-a ezitat să transmită un program de la barul “Continental”,
situat în subsolul unui bloc interbelic de lângă Biserica Rusă,
prăbuşit la cutremurul din 4 martie 1977.
Tot în 1959-1960, Televiziunea difuza numere de revistă,
cuplete, scheciuri, interpretate de cel mai mare comic al vremii,
Mircea Crişan, de duetul Horia Şerbănescu – Radu Zaharescu,
sau de Vasile Tomazian, un actor foarte popular, care îl imita
pe Vico Toriani, unul din puţinii cântăreţi străini sosiţi atunci în
turneu la Bucureşti, sau povestea dialoguri conjugale purtate
cu Florica, nevastă-sa.

Din 1961, aproape seară de seară, după telejurnalul de la ora
19, existau, timp de o jumătate de oră, excelente emisiuni
pentru copii, al căror protagonist era Aşchiuţă, un Pinocchio
local, mânuit de un păpuşar excelent, Iustin Grad. Realizatoarea
emisiunii, Daniela Anencov, devenise extrem de populară, la
paritate cu Cleo Stiber, crainica frumoasă, cultivată şi poliglotă
a Televiziunii… Popularitate dobândiseră, datorită rolurilor in-
terpretate în seriale pentru copii, actorii Tudorel Popa (Profesorul
Paganel) şi Dem Savu (Căpitanul Val-Vârtej -foto). Un eveniment
era prezenţa Mariei Tănase în programele de muzică populară,
în mijlocul unui taraf (ultima a avut loc în 1962) ca şi aceea a
Ioanei Radu, care interpreta romanţe.
Teatrul de revistă, cu o mare tradiţie în România, cu nivelul
înalt la care îl ridicase Constantin Tănase, a adus multă culoare

şi mult haz în vremurile de-acum 45-50 de ani. Existau în
Bucureşti  două săli încăpătoare ale aceluiaşi teatru, care
primiseră numele marelui comic, o gradină de vară, “Boema”,
datând din 1928, pe Strada Theodor Aman, o alta se afla la
limita Cişmigiului, pe un spaţiu năpădit astăzi de brusturi,
buruieni şi oţetari, de pe fosta Intrare Brezoianu, rebotezată
Rigas, şi se mai montau uneori spectacole de revistă pe scena
Teatrului de vară din Herăstrău sau în fostul parc Carol,
rebotezat “Parcul Libertăţii”.

Cel mai mare actor al genului
era Mircea Crişan. Până în
ziua de azi oamenii mai în
vârstă îşi amintesc de “Cas-
travetele” lui, de “Un foc în
noapte, un foc în sobă; arde-
te-ar focul!”, de legenda
potrivit căreia, cu prilejul
unei vizite a lui Hruşciov în
Romania, Gheorghiu-Dej l-
a adus pe Mircea Crişan
să-i distreze, chemând şi
un translator. Mircea Crişan

a mieunat ca pisica, a lătrat precum câinele, a imitat leul, tigrul
şi alte animale, iar la sfârşit i s-a adresat translatorului: “Acum,
tradu!”.
Trei ani mai târziu, pe scena Teatrului de Comedie se monta
“Rinocerii” de Eugen Ionescu, rolul lui Beranger, protagonistul,
fiind interpretat de Radu Beligan, iar pe scena Teatrului Mic se
juca “Lecţia de engleză” a aceluiaşi dramaturg, sub titlul de
“Cântăreaţa cheală”.
Din 1963, cuvântul România şi derivatele sale se scriau iarăşi
cu “â”. Vreme de un deceniu, consecinţă a reformei ortografice
din 1953, privilegiul acestei grafii îl deţinuseră doar vagoanele
româneşti de cale ferată de pe traseele internaţionale şi
tricourile sportivilor români care luau parte la competiţii
desfăşurate în străinătate. În acelaşi an, în luna noiembrie,
Televiziunea înceta să mai transmită parada militară de la
Moscova, din ziua de 7, dar relua în direct, integral, ceremonia
înmormântării preşedintelui SUA, John F. Kennedy, asasinat la
Dallas. De-acum, Radiodifuziunea Română, în afară de
Alexandru Stark, corespondent la Moscova, avea un trimis
permanent la Washington şi corespondenţi la Paris şi la Roma:
pe Georges Dascăl şi Angelo Chiari. Un magazin cultural
foarte citit devenise revista “Contemporanul”, condusă la
mijlocul anilor ’50 de George Ivaşcu şi avându-l colaborator
permanent pe G. Călinescu (“Cronica optimistului”). În 1963-
’64, “Contemporanul” nu mai era foaia proletcultistă înfiinţată
în 1948, unde oficiau cei mai abjecţi ideologi şi culturnici ai
noului regim. Aici îşi începe Nicolae Manolescu lunga şi
strălucita carieră de cronicar literar. O rubrică foarte apreciată
era aceea susţinută de un publicist, Mihai Popescu, economist
la Camera de Comerţ, care dezbătea cu vervă subiecte
interesante şi incitante. De pildă: se cuvine sau nu ca un
bărbat şi o femeie, ambii căsătoriţi, însă nu unul cu celalalt, să
intre într-un restaurant şi să ia masa împreună?…
Carmen Silva se chema, de fapt, Vasile Roaită (după numele
unui aşa-zis ilegalist, dovedit ulterior colaborator al Siguranţei).
La finele deceniului cinci, era o staţiune prăpădită, frecventată
masiv de sindicalişti. Ne distram la Ghiol. Semăna cu un
ştrand, unde protagonişti de toate vârstele se etalau defilând
fără complexe în costumul lui Adam sau al Evei (după preferinţa
Făcătorului). Aria destinată fiecărui sex era despărţită, formal,
de un gard de uluci crăpate, cu rolul de a stopa – chipurile –
ocheadele şi de a stăvili eventualele porniri reciproce. Ceea ce
nu era cazul, totuşi. Buna dispoziţie era unanimă, iar comunicarea
extinsă şi relaxată. Nu am reperat niciodată ceva obscen sau
indecent. Partea într-adevăr scârboasă ţinea de operaţiunea
unsului cu noroiul negru, greu mirositor. Şi aceea de încreţire
elefantină a pielii. 
Ce regret de pe vremea aceea? Teatrul radiofonic, liceul Mihai
Viteazul, Noapte bună copii, Cine ştie câştigă, ziarul Urzica,
revista Secolul XX, covrigi cu sare, Timur şi băieţii lui, Los
Paraguayos în turneu, magnetofonul Tesla, ceaiurile cu lumina
stinsă şi Rolling Stones, şniţel la pachet în drum spre tabără,
restaurantele cu mandatar, Costineşti, număr şi uniformă de
liceu, studenţii de la arhitectură pictând icoane pe geamurile
de la “Ion Mincu”, Carpaţi fără filtru, formaţia Mondial, gogoşi
în Piaţa Unirii, Margareta Pâslaru, şedinţele de exmatriculare
ale celor care plecau cu părinţii în Israel sau Germania, balul
de la Arhitectură, Liviu Ciulei, Ţiriac şi Năstase, “Macarale, râd
în soare argintii”, au intrat ruşii în Cehoslovacia, unt, făină,
pâine, zahăr şi ulei pe cartelă, ouă roşii, pantaloni supraelastici,
cotele apelor Dunării, “tacâmuri”, babic, ghiudem, nechezol,
Vama-Veche, blatul pe tren la Sinaia, cantonamentele Şcolii
Sportive, încălzit apa pe reşou, Tanţa şi Costel, Zizi Şerban,
studenţii din Cuba, repartiţia, Marin Moraru şi Toma Caragiu,
ceaun din fontă, cravată de pionier, nudism la Sf. Gheorghe,
halviţă, ciubuc, sirop de 50 de bani, casată de la “Albina”,
profiterol, statuia lui Mihai Viteazul, la coada calului, penare de
lemn, ţigări Mărăşeşti, hârtie albastră de învelit caietele, fier de
călcat cu cărbuni încinşi, tocul cu peniţă, galoşii, butoiul în care

se aduna apa de ploaie pentru spălat părul, pereţii vopsiţi cu
rolul, fragii din tren, Moş Gerilă, televiziunea alb-negru, dopurile
din cocean, unt în frunză de brusture, Parcul Circului, creionul
chimic, gutuile puse la copt pe dulap, George Vraca, aşternuturi
brodate de mână, căni de tablă, L.S. Bulandra, plăpumărese,
spălătorese, birjari, policlinici cu plată, Babele, tenisul la
Herăstrău, creasta din Piatra Craiului, canotaj, grohotişuri în
Apuseni, sugative, Marina-Marina, şoşoni, foto-minut, caramele,
piaţa cu găinile în cuşti de lemn, Orăşelul Copiilor, Ion Dacian,
moda dinţilor de aur, căciuli ruseşti cu urechi, fâş, cicoare,
somiere, Piaţa Palatului, şifoniere cu oglinzi groase de cristal,
Grădina Botanică, parfum de trandafiri bulgăresc, păpuşi din
cârpă, parcul de la Şosea, sifoanele din sticlă colorată, maşina
de tocat carne, covata de frământat aluatul, cazanul de fiert
rufe, maşina de cusut cu pedală din fier forjat, pe care scria
‘Singer’, geamuri cu flori de gheaţă, omul de zăpadă cu cărbuni
în loc de nasturi, teracota fierbinte, în faţa prăvăliilor se
stropeşte trotuarul cu apă, Cireşarii, bibelouri, statuia lui Lenin,
cobiliţele de care atârnau cofele cu mere murate sau iaurt,
savarine, cişmeaua de pe stradă, borş la borcan, trăsuri,
murăturile din beci, soba cu foc din lemne, prăjiturile de un leu
cinzeci, lumina misterioasă a lămpii cu gaz, fotografiile de
familie alb-negru (mătuşi cu pălării, unchi ţepeni, bunici severi)
flaşneta din faţa teatrului, papagalul cu norocul în cioc,
Dâmboviţa la Cotroceni, Celentano, defilarea de 23 August,
mici la grătar în Parcul Libertăţii, gara cu zgomote şi miros de
despărţire… pufoaice, bibelouri, figurine, căţei şi căluţi în vitrina
din sufragerie, milieuri, Nivea în cutii plate albastre, Calea
Victoriei, closet în fundul curţii, copii înfăşaţi strâns, Anda
Călugăreanu, ţigănci care ghicesc în palmă, ghioc şi cărţi,
babe care leagă şi dezleagă farmece, Ştrandul Studenţesc,
scrobeala de rufe, albăstreala de rufe, bocanci cu blacheuri,
cazacă, decolteu encoeur, Librăria Eminescu. Frank Cafea,
balene la gulerele cămăşii, tunsoarea garçon, tuns nemţeşte,
coafura paj, coafura Alida Vali, ciorapi tricotaţi, Căsuţa noastră/
cuibuşor de nebunii/ te aşteaptă ca să vii… Îngheţată pe băţ,
telemea de paişpe, Cico, adidaşi, patricieni, vată pe băţ, stofă
pe puncte, loden, Steaua fără nume, Floarea din grădină,
Daniela şi Aşchiuţă, Cine ştie câştigă, filmul Vagabondul văzut
de nu ştiu câte ori, taxiurile Pobeda, ceasurile Pobeda,
cremşnituri de la Casata, Aici Radio Europa Liberă/bună seara,
dragi ascultători, Rita Pavone, cravata de pionier cu colţurile
roase, laleleee, laleleeeee; când la trap când la galop, Dorina
Drăghici, Calboreanu, călimara cu cerneală, cinema Scala,
Fory Etterle, spoitori, chimir; miliţia economică, Jean Marais,
Raf Valone, Luigi Ionescu, Scânteia pionierului, Teatrul Ţăndărică,
ţigări Naţionale, salicilat, penicilina uleioasă, festivalul tineretului,
lipii… Cavit 9 pentru poftă de mâncare, pronosport, loz-în-plic-
dai-3-lei-şi iei nimic, bomboane agricole, fondante, parizer,
icre de Manciuria, cartofi noi, la microfon Noel Bernard, artista
poporului Lica Gheorghiu, Alain Delon, Simon Templar, trening,
bascheţi, îmbrăcăminte de la ‘pachet’, inele ghiul, tablouri cu
sirene, Unde ie iluziile mele care le-am avut? My, my, my
Delilah, Beatles, clasificarea muzicii în uşoară, grea şi populară,
primele autoserviri, “Dialog la distanţă”, telefoane cuplate, pro-
gramul de apă caldă, creioane chimice, ascuţitori chinezeşti,
noile uniforme şcolare, tovarăşa dirigintă, mărţişoare, bragă şi
plăcinte dobrogene, frigider Zil, aparat foto Laika, poze cu
dedicaţie, Pif le chien, Paris Match, Bulă, bancuri cu cutremurul,
Carul cu Bere, sticla de bere Rahova, prăjituri cu nume anti-
apetisante (Buturugă, Cartof), blatul studenţesc la teatre,
călătorii la clasa I cu naşul, cursuri de socialism ştiinţific,
cartuşul de Kent şi sticla de whisky, chibriturile care nu se
aprindeau, Foişorul de Foc, Noapte bună, copii! sufertaş, baia
comunală, stambă, Marina Voica, pantofi cu talpă de crep sau
rafie, pantofi Guban, geamgii, iaurgii, lăptari, zarzavagii, sacagii,
tocilari, săpun Cheia, magiun, Cumpăraţi curent de la IREB!,
Daţi copiilor bomboane!, staţia de radioficare, duşumele de lut,
fotbal cu nasturi, bluze de nailon străvezii prin care se vedeau
bretelele de la sutien, pantalonii pescăreşti, de doc sau evazaţi,
vase de bucătărie emailate, patefon cu ac, rufe îngheţate puse
iarna afară la uscat, caimac, ierbar, raglan…

Tanţa şi Costel
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La începuturile televiziunii, muzica uşoară românească, inclusiv
cea televizată, era dominată de Dorina Drăghici, Gică Petrescu,
Luigi Ionescu, Aida Moga, Nicolae Niţescu, Gigi Marga şi alţii,
cunoscuţi din spectacole şi turnee. Televiziunea le aducea
popularitate în plus, dar au trecut destui ani până când numărul
de televizoare a ajuns de ordinul sutelor de mii.

Prima interpretă de muzică uşoară
lansată de televiziune a fost Margareta
Pâslaru. La prima prezenţă pe micul
ecran, era elevă şi cânta la un club
muncitoresc din cartierul Bucureştii Noi.
Lansarea ei la televizor a făcut-o
celebră în câteva săptămâni.
Compozitorii cunoscuţi se înghesuiau
să-i ofere melodii. Alături de ea, a în-
ceput să apară frecvent în programele

televizate Marina Voica, care a devenit şi ea vedetă datorită tele-
viziunii. Alexandru Bocăneţ şi în special Sorin Grigorescu au
lansat majoritatea cântăreţilor de muzică uşoară de prim rang ai
anilor ‘70-‘80, prin celebra emisiune “Steaua fără nume”. Ileana
Pop i-a descoperit şi atras către televiziune, încă de când erau
studenţi, pe Florian Pittiş, pe Mariana Mihuţ şi pe mulţi alţii. Tudor
Vornicu, el însuşi om cu talentul rar de a simţi vocaţia telegenică
a unor oameni (i-a invitat frecvent la Televiziune pe prof. Grigore
Moisil şi pe Catinca Ralea) şi-a asociat-o pe Ileana Pop ca real-
izator la emisiunea duminicală, sub numele Ileana Vlad.
Prima crainică a televiziunii a fost Mariana Zaharescu. Era o
brunetă frumoasă, cu o voce şi o dicţie excelente. Fusese
crainică la Radio şi s-a adaptat foarte bine cerinţelor televiziunii.
Probabil că noua ei postură a determinat o reverificare a
dosarului de origine socială şi i s-or fi descoperit cine ştie ce
hibe. Cert este că, după numai câteva luni a fost mutată înapoi
la Radio şi apoi dată afară. În locul ei, au fost aduse două fete
drăguţe, fără vreo pregătire, dar cu dosare corespunzătoare,
care au fost şcolite cu termen redus de o crainică de la Radio.
Se bâlbâiau frecvent şi erau crispate în faţa camerei. Regizorul
le-a învăţat că trebuie să zâmbească când transmit ştirile.
În toamna anului 1957, Grigore Preoteasa, ministrul român de
externe de atunci, (a cărui fiică a fost prima soţie a lui Adrian
Năstase) a murit într-un accident de avion, când se întorcea
de la Moscova. În mijlocul ştirii, crainica şi-a adus aminte de
indicaţia regizorului şi a trântit un zâmbet seducător. Tovarăşii
de la cadre n-au avut de ales şi au fost obligaţi să recurgă la
crainice profesioniste. Aşa au venit de la Radio Cleo Stiber şi
Georgeta Perlea, care au fost mulţi ani prezenţe simpatizate şi
apreciate de public. Pe atunci, programul începea la 7 seara şi
dura două-trei ore. Când volumul programelor a crescut, a mai
fost angajat, în chip de crainic, Florin Brătescu, o voce
remarcabilă şi o prezenţă care fermeca telespectatoarele. Mai
târziu a devenit crainică şi Ioana Măgură, care a fugit ulterior
din ţară şi a preferat Europa Liberă, Televiziunii Române.
Până pe la începutul anilor ’70, pe locul actualului hotel
Dorobanţi au existat două localuri: Mon Jardin şi Poarta Albă.
Primul era un restaurant interbelic, cu loji de pluş şi ring de
dans, iar vara cu o gradină faimoasă. La Mon Jardin s-a cântat
jazz chiar şi în anii ’50, când acesta era considerat muzică
decadentă. Din formaţia de la Mon Jardin au făcut pe atunci
parte Sergiu Malagamba, Iancsi Korosi şi Johnny Răducanu. A
cântat în particular cu această formaţie Yves Montand care în
1956 a întreprins un turneu răsunător la Bucureşti, întrucât de
aproape un deceniu nu mai veniseră în România interpreţi din
Occident. Yves Montand era pe atunci comunist. A susţinut
câteva concerte, iar după unul dintre acestea a fost dus la Mon
Jardin, unde a rămas încântat de jazz-ul interpretat acolo şi a
cântat împreună cu formaţia.
Poarta Albă era o cârciumă cu ciorbă de burtă şi grătar, unde
se consumau bere şi alcooluri distilate, inclusiv secărică,
populara băutură din anii ’50. Într-o seară, a nimerit acolo şi
Maria Tănase. Era iarnă şi un ţăran din apropiere de Bucureşti
îşi priponise căluţul cu care aducea marfă la piaţă la intrarea în
local. Maria Tănase a intervenit pentru ca animalul să fie
îngăduit înăuntru, la căldură. Acesta, ascultător, s-a lăsat jos
într-un colţ al cârciumii şi a adormit cu capul sub masa
stăpânului.
Pe vremea “dezgheţului”, când galantarele şi rafturile restaurantelor
nu mai erau goale, Păstorel Teodoreanu susţinea în revista
Magazin o Cronică gastronomică, iar Maria Tănase cânta la
redeschisul restaurant Continental de pe Calea Victoriei,
acompaniată de Fărâmiţă Lambru. 
Turneul unui artist străin care a lăsat urme adânci la Bucureşti,
mai ales în cartierele mărginaşe, a fost cel întreprins în 1958
de actorul şi cântăreţul indian Raj Kapoor, protagonistul filmului
“Articolul 420″. Raj Kapoor a apărut şi la noua televiziune –
care emitea din 1957 – şi a înregistrat un disc la Electrecord cu
piesa “Avaramu” din coloana sonoră a filmului. Pe canavaua
acestuia lăutarii au dat la iveala o manea care s-a cântat apoi
ani de zile prin bodegile de la periferie: “Pe Şoseaua Colentina/
trece Rita cu maşina/ şi golanii după ea/Ca să-i umfle camera.”
În anii 1959-’60-’61 nu era politic să ai automobil. Omul bine
cotat avea motocicletă şi magnetofon Tesla cehoslovac. 

Motocicleta cea mai şic era importată din RDG, de 250 cm3 şi
Jawa cehoslovacă. Mai existau Zundapp şi BMW, unele cu
ataş, dar acelea erau din timpul sau dinaintea războiului. La
sfârşit de săptămână, bucureştenii cu motociclete plecau
împreună cu soţiile sau cu prietenele spre Snagov, Mogoşoaia,
Pădurea Pustnicul sau pe Valea Prahovei. La petrecerile date
în apartamente particulare, sâmbăta seara, magnetofonul era
un simbol de modernitate şi înlesnire. În anturaje mai modeste,
cu acelaşi prilej, se puneau la patefon discuri cu Dorina
Drăghici, Nicu Stoenescu, Ioana Radu sau Mia Braia. După
discuri de patefon dansau şi elevii din ultimele clase de liceu
atunci când mergeau în excursie la munte, şcolile medii având
patefon în dotare.
În fostul local “Modern”, aflat în capătul dinspre Calea Victoriei
al fostei străzi Sărindar, s-a deschis în 1958 restaurantul
“Berlin”, cu specific culinar german, decorat de către un arhitect
din Republica Democrată Germană. La etaj exista un bar cu
taburete înalte, unde berea blondă Radeberger, îmbuteliată în
sticle de o jumătate de litru, era servită în sonde.
Multe dintre restaurantele bucureştene fuseseră rebotezate:
Capşa devenise “Bucureşti”, de pildă. Athenée Palace îşi
păstrase însă hramul şi-l păstrase şi pe Petrică Johnson,
barmanul de culoare de pe vremuri. Hai la atene palace, unde
nouă mult ne place! La Capşa (tot aşa îi zicea lumea) şi la
Athenée Palace venea noua elită intelectuală fidelă regimului
aflată la loc de cinste între privilegiaţi. În cele două braserii,
mai puteau fi văzuţi şi scriitori interbelici, străini de grațiile
noului regim, precum poetul Ion Barbu sau Păstorel Teodoreanu.
Acesta din urmă, puţin grizat, într-o seară, ieşind de la Athenée
Palace, a scos o bancnotă de 5 lei vrând să i-o dea portarului
– credea el – galonat şi plin de fireturi, cu rugămintea: “Adu-mi,
te rog, un taxi.” Poetul îl confundase pe portar cu un amiral
venit la o recepţie. Indignat, acesta şi-a declinat identitatea,
ameninţându-l cu arestarea pe poet. “Atunci, adu-mi un vapor”,
a răspuns Păstorel…

În apropiere de Athenée
Palace, pe locul actualului
Hotel Bucureşti, într-un imo-
bil prăbuşit la cutremurul din
1977, îşi continua existenţa,
la parter şi la primul etaj,
Cofetăria Nestor, rebote za -
tă “Victoria”. La etaj,
cofetăria avea aspectul unei
bra se rii elegante. O frec -
ven tau domni de pe vre-
muri, cu părul alb sau
gri  zo nat, îmbrăcaţi pedant,

unii arborând batista la buzunarul de la piept al hainei. Aici se
serveau café-frapé şi Mazagrin cu pai lipit de sticla brumată a
sondei, bere germană, vermut italian, coniac indigen, citron
pressé şi oranjadă. Specialităţile de cofetărie erau pregătite
după reţete vechi, adesea de către aceiaşi oameni din epoca
anterioară instaurării comunismului. Se serveau la “Nestor” prof-
iterol, tort şi merengue-glacé, îngheţată simplă ori asortată cu
frişcă şi “langue de chat”, Coupe-Jacques, Krantz, Joffre, Parfait
Maréchal, prăjituri Bibescu, cărora ulterior li s-a spus Tosca, pi-
cromigdale, alune de pădure pudrate fin cu sare, cafea
turcească şi cafea-filtru. La parter, pe lângă bomboanele cu
vişine trase în ciocolată şi fructele confiate, se vindeau fon-
dante. O braserie cu scaune înalte împrejurul barului fusese
deschisă la parterul unui bloc interbelic de pe Bulevardul Nico-
lae Bălcescu (noul nume) care se învecina cu Biserica Boteanu.
Întrucât veneau studenţi de culoare, nu puţini în Bucureştiul
epocii, i s-a spus Katanga, porecla substituindu-i numele. În
apropiere de Katanga, pitit în gangul de lângă magazinul Unic,
era faimosul băruleţ „La Chinezu”, loc frecventat de sportivii de
performanţă care, după ce luau masa la cantina CNEFS, situată
pe la colţul bulevardului Magheru cu strada Dem. I. Dobrescu,
veneau să bea o cafea şi să mai stea la taclale.
Primele două congrese ale Partidului Muncitoresc Român se
desfăşuraseră în Sala Ateneului. Apoi, Ocârmuirea s-a gândit
să înalţe o clădire anume pentru ele şi aşa a fost construită la
sfârşitul anilor ’50 Sala Congreselor cu o capacitate de 3600
de locuri, în spatele fostului Palat Regal. S-au demolat case
vechi pentru ca noul edificiu să fie înconjurat de o duzină de
imobile dominate de un bloc turn cu 14 etaje. La parterul unuia
dintre acele blocuri mai există şi azi magazinul “Filatelia”,
inaugurat în 1960, iar în capătul opus, colţ cu strada Ştirbei
Vodă, la parterul altui bloc, s-a deschis tot atunci un restau-
rant-expres spaţios, modern pentru acele vremuri, în care se
putea lua masa de prânz, compusă din două feluri de mâncare,
cu circa 10 lei.
După ce în Sala Congreselor s-a ţinut, în iunie 1960, al treilea
conclav al partidului unic, au început să fie proiectate aici
filme, îndeosebi premiere, i s-a zis Sala Palatului şi din 1962
au început să cânte pe scena ei solişti străini. Între primii,
Domenico Modugno. În iarna lui 1962, Modugno a cântat aici
“Aleluia” şi câteva din compoziţiile sale: “Volare”, “L’uomo în
frak”, “Piove”, rămasă multă vreme în amintirea românilor prin
refrenul “Ciao, ciao, bambina”. 

A înregistrat şi el un disc la Electrecord. În acelaşi an, a mai
cântat o celebră soprană peruviană de coloratură, Imma
Sumah, apoi Claudio Villa, făcând furori cu “Un tango italiano”.
Era vremea muzicii uşoare italiene – din 1964 Televiziunea
Română începe să retransmită Festivalul de la San Remo.
Însă noul “dezgheţ” adusese cha-cha-ul, muzica latino-americană,
concomitent cu bomboanele cubaneze (din trestie de zahăr,
colorate, în formă de inimioară) şi twist-ul.
Unele case din Rahova, chiar dintre cele aflate pe strada
principală a cartierului, aveau bănci la intrare. Vara, spre
sfârşitul zilei, se aşezau acolo la taclale bărbaţi şi femei –
oameni trecuţi de prima tinereţe. Alţii veneau din vecini cu
scaunele lor. Discutau, fumau, ronţăiau seminţe cumpărate cu
25 de bani cornetul. La sfârşitul anilor ’50 încă îşi mai aminteau
de…Postul Festivalului.

În 1953 avusese loc
la Bucureşti  Festi-
valul Mondial al
Tineretului. Par ti ci -
pa seră numeroşi
străini, îndeosebi
oameni de stânga,
din partidele comu-
niste occidentale;
alţii veniseră din

Asia sau din America Latină. Aveau prilejul să vadă cum se
trăieşte într-o ţară condusă de comunişti. Pentru ca Bucureştiul
să pară un oraş bine aprovizionat, chiar îmbelşugat, cu 2-3 luni
înainte, Ocârmuirea începuse să drămuiască drastic mâncarea
şi băutura, astfel încât în săptămânile premergătoare Festivalului
nu se mai găsea aproape nimic de cumpărat în magazine.
Timp de două luni nu se vindea nicăieri (nici în localuri) un
gram de băutură alcoolică. La sfârşitul “postului”, au fost
oameni care au leşinat, au făcut infarct sau chiar au murit
pentru că abuzaseră de bere, ţuică sau vin.
Alţi colegi, în ziua de Ignat, înainte de începutul vacanţei de
iarnă, aduceau la şcoală şoric din porcul tăiat şi pârlit cu paie în
propria curte. Curţile din Rahova erau fabuloase. Într-una dintre
ele, copleşită de bozii, oţetari şi salcâmi, despărţită de un
maidan printr-un gard cu uluci, zăcea epava unei trăsuri cu coş
şi felinare. Mă suiam în ea atunci când mergeam la copiii
familiei Slabacu – macedoneni. Erau şi aromâni în Rahova, în-
deosebi foşti negustori, şi învăţasem ceva din graiul lor, folosit
ca o limbă secretă. În alte curţi existau fântâni săpate în pământ,
garaje dezafectate, coteţe de porci, găini în libertate râcâind
după râme, voliere de porumbei. Primăvara izbucnea liliacul,
iar o lună mai târziu, când curţile erau pline de flori şi verdeaţă,
unii scoteau difuzorul afară, agăţându-l într-un pom. Oamenii
care nu aveau bani pentru aparat de radio şi abonament
cumpărau un difuzor pentru care plăteau o taxă lunară la Staţia
de radioficare. Aceasta retransmitea unicul post naţional, astfel
încât difuzorul era un radio cu un singur program. Aparatele din
comerţ erau concepute anume (nu aveau decât unde medii şi
lungi) ca să nu poată capta Vocea Americii sau Europa liberă,
altminteri bruiate puternic, privilegiu de care se bucurau radiourile
produse înainte de război. La petreceri se dansa după muzică
de patefon, redată pe placi de 78 de turaţii, având imprimate o
melodie pe faţă şi alta pe revers, care se făceau ţăndări dacă
erau scăpate pe jos. Patefonul era pick-up-ul vremii, ace pentru
el vânzându-se în orice librărie sau papetărie. Oamenii cu
pretenţii discutau despre “menajul” (aşa i se spunea căsniciei)
Dorinei Drăghici cu Nicu Stoenescu, tenor de muzică uşoară şi
interpret de romanţe, care îl imita pe Tino Rossi. Această
pereche era în vârful topului. Cântau amândoi un şlagăr dulceag,
“Firicel de floare-albastră”.
Toamna, dacă aveau şi gradină, unele localuri, precum
“Strugurel”, sau cel de la Piaţa Rahova, încropeau o mustărie
împrejmuită cu stuf, unde se mânca pastramă la grătar şi se
bea tulburel. Etalonul îl reprezentau mustăriile din Târgul
Moşilor, din Obor, unde în 1958 Maria Tănase a cântat pe
estrada cârciumii “La prispa înaltă”.
Toamna era anotimpul care sporea aerul patriarhal al Rahovei.
În octombrie, în curţi, dar şi pe străzile acelea cu aspect de
uliţe, se ardeau gunoaie, crengi, frunze uscate al căror fum se
înălţa lent şi leneş spre cer. Cu o lună înainte, în septembrie,
se aduceau de la piaţă legumele de pus la murat în borcane
înalte de-un metru legate la gură cu celofan, ţinute în magazia
de lemne, în antreu, pe verandă sau în marchiza parfumată cu
miros de gutui. 
În Rahova mâncarea era pregătită cu grijă, minuţios. Femeile
din vechea generaţie fuseseră casnice. Aveau reţetele lor
pentru musacale, ostropeluri, tocane, plachii de peşte, iahnii
de fasole. De Crăciun şi de Paşte erau scoşi din cuptor
cozonacii simpli şi cei cu felurite umpluturi; în zilele de pomenire
a morţilor se făcea colivă cu grâu arnăut, fiert o noapte întreagă.
Dulceaţa şi şerbetul tot în casă erau făcute, ca şi vişinata ori
micile cantităţi de lichior şi mastică. La fel, brânzoaicele,
saleurile, baclavalele, gogoşile înfuriate, pudrate cu zahăr…

Autor necunoscut
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AUTODENUNŢ BOMBĂ
Cătălin Avramescu: Sunt sluga lui Soros

Ma autodenunt. In nemernicia mea, ca un caine turbat, am muscat mana care m-a
crescut si care m-a hranit. Am luat bani de la Soros.
Din septembrie 1992 pana in iunie 1993 am primit de la numitul George Soros (evreu)
fabuloasa suma de 449 de lire sterline pe luna pentru a studia la Universitatea Oxford. A
contribuit si o agentura straina (Foreign and Commonwealth Office). Banii au fost livrati
in contul pe care l-am deschis in acest scop la o banca locala.
Pe numitul George Soros nu l-am intalnit niciodata. Aveam insa o cunostinta comuna, un
anume Karl Popper, de meserie filozof. Acesta isi parasise tara dupa instaurarea ordinii
(national) socialiste, refugiindu-se in Occident. S-a evidentiat prin sustinerea unor
falsificari si prin punerea la indoiala a istoriei in beneficiul unor cercuri de interese.
La Colegiul St Antony’s din Oxford, unde am fost repartizat, am avut mai multe intalniri cu
cetateni straini. Sub acoperirea unor cursuri si seminarii, s-a urmarit indoctrinarea cu idei
de sorginte burgheza.
Am fost specializat intr-o perioada cu deosebire reactionara a istoriei intelectuale, anume
Iluminismul. Lista de lecturi obligatorii ii cuprindea pe John Locke si pe baronul de
Montesquieu, cel care a sustinut prin teoria separatiei puterilor interesele clasei de
latifundiari din care facea parte. De coordonarea acestor activitati a raspuns supervizorul
meu (evreu) de la Colegiul Lincoln.
Unele activitati specifice au avut loc la Bodleian Library si in alte fonduri documentare ale
departamentelor de profil, unde au avut loc sedinte de auto-formare. Materialul predominant
a constat in acelasi gen de lecturi neprincipiale, cu accent pe ganditorii liberalismului
modern, un curent care exprima ideologia dominata din perioada expansiunii imperiului
colonial englez.
In toata aceasta perioada, am fost influentat de valorile si atitudinile regimului capitalist
britanic. Am pus ceai in lapte, sos de menta peste miel si curry peste orice.
Am circulat pe dreapta, fara sa ma asigur din stanga. Am facut fotografii obiectivelor din
zona, fara insa a le exploata informativ. Am cumparat diverse obiecte pe care le-am
introdus in tara prin intermediul bagajelor personale.
Mai grav este ca am dat dovada de o atitudine necritica fata de valorile individualismului
specific anglo-saxon. Am negat realizarile perioadei socialiste si am manifestat ignoranta
cu privire la beneficiile economiei sociale de piata. Am atacat serviciile de informatii din
tara noastra pretinzand ca acestea ar fi incalcat libertatile civile si ca ar fi facut afaceri
dubioase, facand astfel jocul fortelor oculte.
Dupa incheierea acestei etape de pregatire, am continuat sa primesc bani si fonduri de
la diferite fundatii occidentale care erau pe numele unor cetateni straini: Andrew Mellon,
Marie Curie, Lise Meitner – pentru a mentiona doar cateva. Motivul invocat a fost, si de
aceasta data, cercetarea stiintifica.
Au fost organizate mai multe stagii la institute de studii avansate si in universitati, iar
lecturile mele au fost indreptate catre doctrinele unor filozofi ai burgheziei in ascensiune
precum David Hume si intreaga scoala a iluminismului scotian.
In 1998, mi-am sustinut teza de doctorat la Universitatea din Bucuresti, sub indrumarea
lui Andrei Plesu, un cunoscut deontolog. Este vorba despre un text cu influente metafizice,
excesiv de abstract, despre teoria contractului social din secolele 17-18.
Am publicat ulterior scrieri care poarta amprenta unui mod de gandire subiectiv, despre o
serie de autori moderni si despre dreptul natural, o treapta depasita in istoria dezvoltarii
doctrinelor legale. Am continuat sa promovez teorii retrograde despre proprietatea
(privata) si despre ordinea sociala, cum ar fi conservatorismul anglo-american.
Reintors in tara, m-am asociat cu alte persoane din zona „boierilor mintii” in scopul
agitarii si influentarii opiniei publice in vederea devierii catre dreapta. Am denigrat
contributiile stiintifice ale unor inalti oficiali ai statului roman, sub pretextul ca acestea ar
fi fost plagiate, uitand ca stiinta este un efort colectiv si ca intelectualii trebuie sa iasa din
turnul de fildes.
Am calatorit, cu un pasaport turistic, in mai multe tari straine printre care Statele Unite si
Israel, subterfugiul fiind seminarii si conferinte. La facultate am propagat in cadrul
cursurilor argumentele unor diversi exponenti ai curentelor de gandire ultra-reactionare
precum Thomas Hobbes, cel care a sustinut ca omul este un fel de lup.
Subliniez, in final, ca realizez ca am desfasurat activitati dusmanoase, potrivnice linistei
si stabilitatii sociale, drept pentru care s-a propus, de catre reprezentanti ai organelor,
masura inlaturarii din institutiile publice a tuturor celor care, ca subsemnatul, au facut
parte din reteaua platita si finantata cu bani si cu alte foloase materiale de numitul Soros.
Aceasta este declaratia pe care o dau, sustin si semnez.

4 octombrie 2016 - NAŞUL TV

Avertisment din Statele Unite: 
“Latura mai întunecată” a anticorupţiei 

Avocatul si expertul anticoruptie american Robert Carmona-Borjas a dezvaluit intr-un
articol publicat pe data de 1 octombrie 2016 in publicatia The Hill, din Washington DC,
riscurile pe care activitatile abuzive ale DNA le au asupra drepturilor omului, vietii private
si democratiei din Romania, scrie Coaliția Românilor din SUA, conform flux24.ro:
Dupa ce scoate in evidenta succesele DNA, asa cum rezulta acestea din sondaje sau
diferite statistici, autorul vorbeste despre o „latura mai intunecata” a luptei anticoruptie
din Romania.
„Este deja o rutina pentru mass-media din Romania sa stationeze echipe de filmare in
fata sediul DNA, pentru a prinde imaginea zilei cu o personalitate politica in catuse, de-
plasandu-se spre masina politiei”, a spus autorul, iar „acest fapt ridica unele probleme”.
Prima problema este potentialul enorm ca lupta anticoruptie sa fie folosita „pentru plata
politelor [personale] si urmarirea rivalilor”, data fiind usurinta cu care se poate deschide
un dosar si porni o „investigatie compromitatoare care poate pune capat unei cariere”.
A doua problema e legata de incalcarea drepturilor omului si a respectului vietii private.
„DNA-ul este foarte dependent in acuzare de interceptarile telefonice si alte probe
furnizate de catre serviciile de informatii romanesti, inclusiv SRI”, a spus autorul.
Acesta a facut referire la istoria din perioada comunista, cand Securitatea lui Ceausescu
comitea abuzuri „la scara larga”, lucru continuat si dupa caderea comunismului.
„In 1996, avertizorul de integritate din SRI Constantin Bucur a divulgat dovezi ca serviciul
a fost angajat intr-un program secret si ilegal de ascultare a telefonelor politicienilor,
functionarilor publici si jurnalistilor”, a spus autorul. Mai recent, „cu doar cateva zile in
urma, un tribunal din Bucuresti a exclus interceptari si alte probe obtinute ilegal din
dosarul DNA avand ca obiect acuzatia de luare de mita formulata impotriva Liei Olguta
Vasilescu, primarul orasului sudic Craiova”, a mai spus autorul.
A treia problema este legata de „socanta” diversitate a acuzatiilor care fac obiectul
anchetelor DNA.
„DNA investigheaza tot felul de infractiuni, de la spalare de bani si evaziune fiscala, pana
la fraude marunte. Un politician este chiar acuzat de DNA ca a condus fara permis”, a
spus Carmona-Borjas. Aici a dat si exemplul lui Gabriel Oprea, care este acuzat de catre
DNA pentru ucidere din culpa, facandu-l pe autor sa se intrebe daca „ar trebui procurorii
anticoruptie sa investigheze astfel de lucruri”.
Autorul invita, insa, sa se priveasca dincolo de cazurile trimise in judecata, la cele care
nu avanseaza deloc si la potentialul de santaj pe care acestea il au.
„Ca tanar avocat in tara mea natala, Venezuela, am intalnit ofiteri de politie si din
serviciile militare care santajau tot timpul. Victima era luata pentru interogatoriu, i se
prezentau unele dovezi de un anumit fel si i se spunea ca acuzatia putea fi clasata in
schimbul a ceva. Acel ceva putea fi o proba impotriva unui peste mai mare. Sau, cel putin
in Venezuela, ar putea fi bani”, a spus autorul.
„In hatisul generat de statistici, exista o statistica care ar trebui sa provoace ingrijorari”, si
anume ca numai 10% din dosarele deschise de DNA sunt trimise in judecata, ceea ce-l
face pe autor sa se intrebe ce se intampla cu restul dosarelor.
„Este necesar sa intreb, ce se intampla cu restul de 90%? Imaginati-va cat de multa
autoritate discretionara pune acest fapt in mainile echipei de 97 de procurori ai doamnei
Kovesi si cat de largi sunt limitele pentru eroare sau, mai rau, pentru abuz”, a spus Car-
mona-Borjas. “Coruptia oficiala merita si necesita o urmarire penala acerba. Dar, din ce
punct zelul trece o linie si compromite politica in general – adica democratia – in loc de
politicienii corupti?”, si-a concluzionat autorul articolul.
Mentionam ca pe data de 4 iunie 2016 Congresmena Loretta Sanchez, co-presedinta
gru pului de prietenie cu Romania din Congresul SUA, a exprimat ingrijorari cu privire la
incalcarile documentate ale drepturilor omului sub pretextul combaterii coruptiei in Ro-
mania.

ONG-uri românești, pe banii guvernelor străine
Sectorul neguvernamental din România este pre-
ponderent susţinut din fondurile guvernamentale
ale executivelor altor ţări, se arată într-un comunicat
al Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog
Civic (MCPDC), a transmis Agerpres. „Şi în
România există programe de finanţare din bugetul
de stat pentru sectorul neguvernamental, dar am-
ploarea acestora (şi ca atare şi eficienţa) a scăzut
mult în ultimii ani, pe măsură ce erau alocate
României fondurile structurale", se arată în co-

municat. Potrivit MCPDC, cea mai mare alocare financiară din ultimii patru ani a fost
înregistrată în 2014 și s-a cifrat la 224.837.100 lei. Totuși, anul acesta, până la 1
septembrie, au fost finanţate, din granturi de la bugetul de stat, 554 de ONG-uri, în
creştere faţă de anul trecut.
Ministrul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic, Violeta Alexandru, spune că este
nevoie de o evaluare a efectului acestor alocări. „Este un moment zero în care avem
nevoie de o evaluare a impactului de până în prezent al acestor alocări, de o analiză a
cadrului instituţional şi a capacităţii existente atât în sistemul public, cât şi în rândul
beneficiarilor pentru redefinirea, pe fondul dinamicii vizibile din sectorul neguvernamental,
a unor noi obiective specifice priorităţilor actuale şi specificului instrumentelor de punere
în practică a priorităţilor de politică publică, ce trebuie redefinite şi ele faţă de momentul
anului 1996 când se acorda prima finanţare pentru asociaţii şi fundaţii de către Ministerul
Învăţământului", a declarat Violeta Alexandru.
Ministerul precizează că în exerciţiul financiar al UE 2014-2020 suma totală ce poate fi
accesată de către organizaţiile neguvernamentale este de 732.025.000 euro.
Ministerul pentru Consultare Publică a lansat ieri evaluarea naţională "Finanţarea
organizaţiilor neguvernamentale de către statul român".
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Laura Codruța Kövesi acuzată
din nou de plagiat

Noi acuzații privind integritatea șefei DNA, Laura Codruța
Kövesi, pun în mare dificultate sistemul de putere din
România, care s-a sprijinit explicit pe ”lupta împotriva
corupției”.

Plagiatul șefei DNA, Laura
Codruța Kövesi este dovedit de
multă vreme. Lipsește confirmarea
unui for oficial, așa cum este
CNATCDU, dar pentru opinia
publică sunt suficiente dovezile
prezentate până acum. Așa cum
arăta cineva, nu e nevoie de mari
specialiști, căci și un copil de 10
ani poate constata că un text
este copiat. În treacăt fie spus,

tezele acestea de doctorat ale polițiștilor, procurorilor,
generalilor, pe teme de securitate, infracționalitate
transfrontalieră etc. sunt doar jalnice insăilări de fraze
standard și clișee administrative. Chiar necopiate de-ar fi,
și tot nu ar putea, într-un regim academic normal, să fie
luate în considerare. De fapt, dacă ne uităm la producția
recentă de teze doctorale care au intrat în atenția opiniei
publice, nu e nicio diferență esențială între o teză copiată
și una ”originală”. Ele vehiculează același limbaj mecanic
care nu spune nimic și care mimează cunoașterea.
Plagiatul rămâne totuși dovada cea mai clară a imposturii
academice.

Prima sesizare a plagiatului Laurei Codruța Kövesi aparține
Grupului de Investigații Politice, condus de Mugur Ciuvică.
Încă din 2012, GIP a publicat un tabel meticulos cu
pasajele copiate de procuroare și textele originale,
semnalând și erorile de transcriere a unor note
(www.grupul.ro).
Mai târziu plagiatul a fost confirmat de ”Indexul suspiciunilor
de opere plagiate în România”, o platformă inițiată de un
grup de profesori de la Universitatea din  Cluj (GRAUR) și
dedicată furtului academic (www. plagiate.ro).
Traseul informațiilor legate de acest plagiat este prin el
însuși extrem de interesant, căci pune în lumină politizarea
excesivă a subiectului. Așa cum plagiatul premierului
Ponta a fost tratat cu mare insistență în presa eurofilă și
proamericană, despre plagiatul procuroarei șefe Laura
Codruța Kövesi a scris cu predilecție presa de ”opoziție”
națională. Meritul excepțional al ”Indexului” citat mai sus
este că își propune  - și până acum a reușit – să facă
abstracție de afilierea politică a celor acuzați de plagiat,
tratându-i pe toți cu aceeași măsură. De exemplu, ”Indexul”
a publicat la vremea respectivă și un dosar cuprinzător,
riguros alcătuit, al plagiatului lui Victor Ponta.
Cazul Kövesi are însă și el particularitățile lui ieșite din
comun, căci procuroarea șefă a DNA este personajul em-
blematic al luptei anticorupție, sau dacă vreți întruparea
însăși a eticii laice și arma cea mai teribilă pe care
occidentalizanții au îndreptat-o împotriva clientelismului
care structurează viața publică românească. Laura Codruța
Kövesi este campioana luptei anti-corupție susținută explicit
de oficialii americani și cei europeni, în pofida valurilor
succesive de contestații locale. Ultimul val de critici și
incriminări aparține chiar fostului președinte Traian Băsescu
care a devenit, după toate aparențele, cel mai înverșunat
detractor al procuroarei.
Unele acuzații par îndreptățite, altele mai puțin, dar ceeea
ce scade credibilitatea acuzatorilor este că par animați
exclusiv de resentiment. Acest fapt a permis Laurei Codruța
Kövesi, cel puțin până acum, să-și păstreze poziția.

E clar însă că ne aflăm la un punct de cotitură și că
steaua procuroarei începe să apună. Dacă nu s-a găsit în
România un om cu autoritate morală și suprafață publică
care să denunțe impostura Laurei Codruța Kövesi, atunci
acuzatorii ei obișnuiți, puși sub urmărire penală și a căror
credibilitate a fost mereu pusă la îndoială, s-au hotărât să
facă un gest ”kamikaze” și să se autodenunțe. Deputatul
Sebastian Ghiță a dat marți seara o declarație la Parchet
prin care dezvăluie că a participat în 2012 alături de
câțiva miniștri ai Guvernului Ponta la falsificarea Raportului
Tehnic de Expertiză întocmit de Comisia Tehnică a
Consiliului Național de Etică referitor la teza de doctorat a
Laurei Codruța Kövesi. Comisia nu se întrunise, în realitate,
niciodată, căci plagiatul era evident și Guvernul avea
motive să aplaneze scandalul. Fostul președinte Traian
Băsescu a declarat apoi la rândul său că cel care a scris
raportul a fost chiar ministrul Educației Mihnea Costoiu și
că premierul Ponta era la curent.
De aici înainte faptele ar trebui să intre pe făgașul normal:
întrunirea CNATCDU în noua sa componență și examinarea
tezei incriminate. În paralel, ca o consecință a denunțului
lui Sebastian Ghiță, ar urma să se deschidă o acțiune
penală împotriva demnitarilor care au participat la falsificarea
raportului din 2012.
Politic vorbind situația este însă extrem de confuză și
este posibil să asistăm la o nouă tentativă de mușamalizare.
În orice caz acesta a fost primul impuls. Șefa PNL
bunăoară, Alina Gorghiu, a căutat în mod evident să min-
imalizeze situația afirmând că autodenunțul lui Sebastian
Ghiță pare ”doar o cacealma”. Președintele Klaus Iohannis
a părut la rându-i extrem de incomodat de subiect,
declarând că gestul lui Sebastian Ghiță este ”ciudat” și că
s-a produs ”din cauza campaniei electorale”.
Dar problema nu este doar electorală, deși, cu siguranță,
că are și această motivație. E mai gravă. Căci întregul
sistem de putere din România se susține pe anchetele
DNA și pe credibilitatea persoanelor care le girează.

Horațiu Pepine, D.W.
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Guvernul Marii Britanii ar putea
impune limite privind 

angajarea de cetăţeni străini
Guvernul Marii Britanii va analiza posibilitatea modificării
legislaţiei pentru a îngreuna procedurile care le permit
companiilor să angajeze cetăţeni străini, în cadrul eforturilor
de limitare a imigraţiei, informează site-ul agenţiei Reuters.
Premierul Theresa May a explicat că referendumul din 23
iunie, care a avut drept rezultat decizia ieşirii Marii Britanii
din Uniunea Europeană, reprezintă un semn că imigraţia
este la un nivel prea mare. Dintre cele 31,7 milioane de
persoane angajate în Marea Britanie la sfârşitul lunii iunie,
5,4 milioane sunt născute în străinătate.

"Vrem în continuare să aducem în Marea Britanie persoanele
care au calificările cele mai înalte", a afirmat ministrul
britanic de Interne, Amber Rudd, la o reuniune a Partidului
Conservator pe tema Brexit.
"Dar doar prin reducerea cifrelor la niveluri sustenabile
putem schimba percepţia opiniei publice astfel încât
imigraţia să redevină un lucru acceptabil", a explicat
Amber Rudd.
Printre măsurile analizate de Guvernul de la Londra se
numără fixarea unor cote privind angajarea străinilor.
"În scurt timp, ne vom consulta asupra viitoarelor măsuri
pentru ţinerea imigraţiei sub control. Vom analiza situaţia
de pe piaţa muncii şi a studiilor. Acest lucru va include şi
posibilitatea înăspririi testelor efectuate de companii înainte
de a face recrutări din străinătate", a subliniat Rudd.

Autorităţile turce au suspendat
din funcţie 12.801 poliţişti

bănuiţi de legături cu Gulen
Autorităţile turce au suspendat din funcţie 12.801 poliţişti
pentru presupuse legături cu clericul musulman Fethullah
Gulen şi reţeaua acestuia, relatează site-ul agenţiei
Reuters.

Din cei aproapee 13.000 de membri suspendaţi ai forţelor
de ordine, 2.525 erau şefi de poliţie.
Autorităţile turce îl acuză pe Fethullah Gulen, un cleric
musulman auto-exilat în Statele Unite, că ar conduce o
organizaţie teroristă ce s-a infiltrat în instituţiile turce de
stat şi că ar fi orchestrat tentativa de răsturnare a regimului
Erdogan, soldată cu moartea a 270 de persoană şi rănirea
altor mii.

Noi disensiuni între Erdogan
şi Uniunea Europeană

Preşedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a declarat luni că
Uniunea Europeană a eşuat în acordarea celor trei miliarde de
euro pentru reţinerea imigranţilor, critică respinsă însă de Blocul
comunitar, informează site-ul agenţiei Reuters. Peste un milion
de imigranţi au pătruns în Uniunea Europenă, din Turcia prin
Grecia, în anul 2015, cu ajutorul ambarcaţiunilor. Numărul celor
care au efectuat această rută a scăzut în urma acordului prin
care Turcia a împiedicat navigarea ambarcaţiunilor cu imigranţi
de pe ţărmurile turce. UE a promis pentru aceasta aprobarea
finanţării unui fond de trei miliarde de euro pentru a ajuta la
îmbunătăţirea condiţiilor de trai a imigranţilor sirieni aflaţi pe
teritoriul turc. Conform preşedintelui Recep Tayyip Erdogan,
UE n-a respectat însă acordul.
"UE a promis că ne va oferi 3 miliarde de euro pentru imigranţi.
Timpul a trecut şi anul acesta se apropie de sfârşit. Oamenii
aceştia promit dar nu livrează", a declarat preşedintele turc. Un
purtător de cuvânt al Comisiei Europene a respins însă acuzaţiile,
declarând că implementarea ajutorului financiar pentru refugiaţii
din Turcia a accelerat în ultimele luni.
"Sugestiile cum că UE ar face contrariul acordului sunt pur şi
simplu incorecte şi inutile", a adăugat acesta.
Din cele 3 miliarde de euro, 2.24 miliarde au fost alocate atât
ajutorului umanitar cât şi asistenţei, 1.25 de miliarde de euro au
fost deja dobândite, iar altele 467 de milioane au fost deja de-
bursate.

Fundaţia Donald Trump a primit
interdicţie de a solicita donaţii

Fundaţia de caritate a lui Donald Trump, candidatul
republican la funcţia de preşedinte al SUA, a fost înştiinţată
că nu mai are dreptul de a solicita donaţii, întrucât nu are
autorizaţie în acest sens, anunţă Procuratura Generală
din statul New York, citată de ziarul The Washington Post.
James Sheehan, un oficial din cadrul Procuraturii Generale
din statul New York, a trimis o notificare oficială Fundaţiei
Donald J. Trump, conform Biroului procurorului general
statal, Eric Schneiderman, membru al Partidului Democrat. 
Conform autorităţilor, Fundaţia Donald Trump s-a finanţat
în totalitate din donaţii începând din anul 2008, deşi nu ar
avea toate autorizaţiile necesare în statul New York.
Fundaţia trebuia să fie autorizată în conformitate cu
Articolul 7A din Legea executivă a statului New York.
"Fundaţia Trump trebuie să înceteze imediat apelurile
pentru contribuţii în statul New York", a transmis James
Sheehan. Fundaţia Donald Trump este condusă de can-
didatul republican la preşedinţia SUA, iar din conducere
fac parte membri ai familiei magnatului.
Campania anti-Trump, manipulată de marea mafie financiară
şi mass-media aservită, se accelerează cu cât se apropie
alegerile prezidenţiale. Pollurile de opinie, văzute în timp
real, îl arată pe Donald Trump ca favorit cu peste 65% dar
media, în frunte cu campionul mincinos CNN, o înfăţişază
pe Hillary Clinton drept favorită.
George Soros a promis un “October Surprise” anti-Trump
pornind cu o investiţie de 70 milioane de euro în Europa
urmând Statele Unite.

Decizia Rusiei de a suspenda un
acord nuclear, un semnal

adresat Statelor Unite
"Decizia reprezintă un semnal transmis Washingtonului:
tentativele de a discuta cu Rusia dintr-o poziţie de forţă,
în limbajul sancţiunilor şi al ultimatumurilor în timp ce se
continuă cooperarea selectivă cu ţara noastră în domenii
avantajoase nu vor funcţiona", a afirmat Serghei Lavrov.
"Dacă Washingtonul îşi ajustează poziţiile şi elimină în to-
talitate modalităţile de obstrucţionare care din vina sa au
generat schimbări negative în echilibrul politic, militar şi
economic global, vom fi pregătiţi să revenim la aplicarea
acordului", a subliniat Serghei Lavrov.
Rusia nu va reveni la utilizarea plutoniului pentru activităţi
militare, a explicat Serghei Lavrov. "Vreau să subliniez că
Rusia nu intenţionează să renunţe la angajamentele
asumate în sfera dezarmării nucleare, inclusiv la reducerea
numărului materialelor nucleare folosite în programele de
armament. Plutoniul rus care nu mai este utilizat pentru
scopuri de apărare va rămâne în afara programelor de
producere a armelor", a dat asigurări Lavrov.

Premiul Nobel pentru fiziologie
şi medicină a fost câştigat

de Yoshinori Ohsumi

Japonezul Yoshinori Ohsumi a câştigat premiul Nobel pentru
fiziologie şi medicină pe anul 2016, pentru descoperiri privind
mecanismele de autofagie, procesul de consumare a propriilor
componente celulare de către un organism, relatează BBC
News online.
Specialistul în biologie celulară va primi prestigiosul premiu,
în valoare de 8 milioane de coroane suedeze (718.000 de
lire), pentru descoperirile sale în domeniul mecanismelor aut-
ofagiei.
Autofagia este, în mod esenţial, programul de reciclare internă
a corpului - celule neviabile sunt identificate, iar părţi folositoare
sunt descompuse pentru a genera energie sau pentru a crea
noi celule. Este un proces crucial în prevenţia dezvoltării can-
cerului şi, menţinând un metabolism sănătos, ajută la protejarea
de boli precum diabetul.
Perturbările din procesul autofagiei au fost legate de boala
Parkinson, diabetuld e tip 2, cancer şi alte afecţiuni care apar
odată cu îmbătrânirea. Mutaţiile produse în genele autofage
pot cauza boli genetice. Cercetări intense au loc în prezent
pentru a dezvolta medicamente care să declanşeze procesul
autofagiei în diferite boli.
Cuvântul autofag provine din două cuvinte greceşti care
înseamnă "auto-devorare". Acest concept a apărut în anii '60,
când cercetatorii au observat că celula îşi poate distruge
propriile conţinuturi prin împrejmuirea în membrane, formând
vezicule sub formă de săculeţi, care erau transportate într-un
compartiment de reciclare, numit Lizozom, pentru degradare.
Au existat dificultăţi în studierea fenomenului, deoarece
procesul nu era cunoscut integral, până când, după o serie de
experimente inovatoare de la începutul anilor 1990, specialistul
în biologie celulară Yoshinori Ohsumi a folosit drojdie de
panificaţie pentru a identifica gene esentiale în mecanimul
autofagiei. Cercetătorul a elucidat apoi mecanismele care
stau la baza procesului de autofagie şi a arătat că procese
sofisticate similare idetificate datorită experimentelor cu drojdie
se petrec şi în organismul uman, la nivel celular.
Autofagia nu era un subiect la modă când cercetătorul se afla
la începutul carierei sale, subliniază Ohsumi. "Nu sunt foarte
competitiv, aşa că am căutat mereu subiecte noi de studiu,
chiar dacă nu erau atât de populare", a declarat cercetătorul
într-un interviu din 2012. "Dacă ai un soi de bază pentru
cercetare, anume studii noi, vei avea mult de lucru", adaugă
Ohsumi.
Anul trecut, premiul Nobel pentru medicină şi fiziologie s-a
acordat ex aequo. Premiul, împărţit de trei oameni de ştiinţă,
a fost decernat pentru descoperiri care au ajutat medicii în
lupta împotriva malariei şi infecţiilor cauzate de viermi intesti-
nali.
Specialistul în chimie Tu Youyou a fost recunoscut pentru de-
scoperirea artemisininei, unul dintre cele mai eficiente tratamente
pentru malarie, iar alţi doi cercetatori, Satoshi Omura, un
expert în studierea microbilor solului de la la Universitatea Ki-
tasato, şi William Campbell, un medic infecţionist (parazitolog)
irlandez de la Drew University din New Jersey, au împărţit
premiul cu Tu Youyou, pentru descoperirea medicamentelor
din seria Avermectin, un tratament împotriva viermilor intesti-
nali.
Yoshinori Ohsumi (născut pe 9 februarie 1945) este un biolog
japonez specializat în autofagie. Este profesor la Centrul de
Cercetare Frontier din cadrul Institutului Tehnologic din Tokyo.
În 2012 a primit Premiul de la Kyoto pentru Basic Science.
În cursul acestei săptămâni vor fi anunţaţi câştigătorii premiilor
Nobel pentru fizică (4 octombrie), chimie (5 octombrie) şi
pace (7 octombrie), iar cel pentru economie va fi anunţat, luni,
10 octombrie.
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Un român a inventat camera
care „citeşte” creierul

Dispozitivul inventat de Joseph Mocanu împreună cu un doctor
canadian ar putea revoluţiona medicina. Camera perfecţionată
de cei doi arată în timp real, cu imagini tridimensionale, ce se pe-
trece în creierul uman. Este mult mai rapidă decât dispozitivele
care se folosesc în prezent, şi repre-zintă un pas important în di-
agnosticare şi tratamentul durerilor, insomniilor, precum şi a unor
maladii precum Alzheimer. Joseph Mocanu a plecat din România
cu părinţii, pe când avea doar două luni, şi trăieşte în Canada, la
Toronto. E doctor în biofizică medicală, programator în domeniul
IT şi are un MBI, la doar 30 de ani. Vorbeşte româneşte, deşi
când a plecat din ţară, în 1981, avea doar 2 luni. Joseph Mocanu
ar putea revoluţiona medicina cu un dispozitiv la care a lucrat în
ultimii ani. Împreună cu un coleg canadian, a perfecţionat o
cameră care arată în timp real, cu imagini tridimensionale, ce se
petrece în creierul uman. Tehnologia pusă la punct de cei doi este
un pas important în diagnosticare şi tratamentul durerilor, insom-
niilor, precum şi a unei lungi serii de boli neurologice. Totodată,
aplicaţia poate ajuta la evidenţierea în faza incipientă a unor mal-
adii precum Alzheimer.
Pornind de la un algoritm numit eLoreta, software-ul făcut de
Joseph Mocanu amplifică semnalele encefalogramei (EEG) din
cei 32 de electrozi ataşaţi cortexului cerebral şi îi converteşte într-
un film al activităţii cerebrale. Acest film poate fi urmărit în timp
real şi înregistrat. Nu e periculos, şi e ieftin Ceea ce aduce nou
dispozitivul pus la punct de Joseph Mocanu şi colegul său Mark
Doidge (55 de ani) este rapiditatea. Pe deasupra, noua invenţie
are şi calitatea de a fi non-invazivă şi mai ieftină decât cele
folosite în acest moment (encefalograful, RMN, CT – tomografie
computerizată, PET scan ori MEG – encefalograful magnetic).
MEG, de exemplu, este unul dintre cele mai precise instrumente,
însă costurile sale se ridică la milioane de dolari şi este imobil.
Pet scan-ul poate expune subiecţii la o cantitate semnificativă de
radiaţii, iar RMN măsoară schimbările din sânge în relaţie cu ac-
tivitatea neuronală, însă este destul de greu de interpretat. „Prob-
lema cu toate aceste dispozitive este că sunt lente. Le ia 5-10
minute să ofere o imagine de ansamblu a creierului. Cu tehnolo-
gia inventată de noi te poţi uita la creier cu 2.000 de imagini pe
secundă, în timp real şi ai mai multă informaţie despre întregul
creier”, explică Joseph Mocanu. Pe partenerul său de proiect
Joseph Mocanu l-a întâlnit din întâmplare, în casa unui prieten.
Doctorul Doidge avea nevoie de cineva priceput la programare,
pentru a transforma algoritmul pe care-l descoperise în imagini
tridimensionale, în timp real. „Am realizat repede că acest algo-
ritm este uşor de programat. Nimeni nu a mai făcut asta
vreodată”, spune Joseph Mocanu. Proiectul camerei care-ţi
„citeşte” mintea beneficiază de fonduri oferite de guvernul cana-
dian, şi a atras atenţia jurnaliştilor de la Globe and Mail, cărora
specialiştii canadieni în neurologie le-au mărturisit încântarea în
ceea ce priveşte invenţia, pe care abia aşteaptă să o testeze în
spitale, după ce vor fi trecute toate studiile clinice. Joseph Mo-
canu a început să-şi dezvolte calităţile de programator încă de
mic. „Când aveam 6 ani, tata a cumpărat primul computer din
casă. Prietenii mei se jucau jocuri video pe computer. Tată mi-a
spus că jocurile video sunt stupide. «Dacă vrei să le joci, atunci
ţi le faci singur». Aşa că am început să învăţ programare încă de
când aveam 6 ani. Mergeam la bibliotecă şi împrumutam cărţi de
programare. M-a ajutat şi tata, care este inginer în domeniul nu-
clear”, spune Joseph Mocanu. La universitate a ales să studieze
biologia, însă în timpul şcolii şi-a dat seama că nu vrea să fie pro-
fesor. Aşa că şi-a dat doctoratul în biofizică medicală şi a început
să lucreze în domeniu, atât în Canada, cât şi în China. De altfel,
pe lângă engleză şi română, vorbeşte chineza mandarină. Pasi-
unea pentru Asia a apărut din primii ani de viaţă, când a stat cu
familia în Coreea de Sud, unde tatăl său a lucrat la o centrală
nucleară. „Mă întreabă de ţigani şi dacă suntem rude cu Dracula”
Familia Mocanu a plecat din România în 1981, iar de atunci
Joseph a mai fost în ţară de 15 ori şi păstrează legătura cu rudele
de aici. „Cred că am sânge est-european foarte puternic. La
români tradiţiile şi familia sunt foarte importante. Vesticilor nu le
pasă de părinţi, de familie în general. Noi avem valori puternice,
opinii puternice, în general capitaliste, de dreapta. Ne place să
vorbim despre politică şi despre teoria conspiraţiei. 

Şi suntem cinici şi pesimişti. Abia aştept să întâlnesc un est-eu-
ropean optimist”, spune Joseph Mocanu. Cât despre ce spun
străinii când aud despre originile româneşti... „Întotdeauna
întreabă despre ţigani. Dacă românii sunt ţigani. Şi vor să ştie
dacă suntem rude cu Dracula. Asociază România cu vampirii şi
ţiganii. Doar cei educaţi ne asociază cu Nadia Comăneci”, spune
Joseph Mocanu, care mărturiseşte că ar vrea să vorbească mai
corect limba română şi să înţeleagă mai bine cultura românească.
De câte ori vine în ţară, încearcă să viziteze cât mai multe zone.
Însă cuvântul cu care el a ajuns să asocieze România de azi e...
„bacşiş”. Şi asta o simte vizitând ţara, ţinând legătura cu rudele
şi citind presa românească. „Când bunicii au fost în spital, a tre-
buit să dea bacşiş. Dacă nu dai bacşiş, mori. Corupţia e probabil
cea mai mare problemă din România. Cum să construieşti un vi-
itor, când fiecare se gândeşte cum să fie mai bogat şi să facă
bani furând?”, se întreabă tânărul.

Daniel Cocora a deschis două
magazine şi o făbricuţă

de mezeluri in Marea Britanie. 
„Afumam carnea doar cu lemn de fag adus din Germania”

Un român stabilit în Marea Britanie a deschis două magazine
românești și o făbricuță de mezeluri în Ilford. După trei ani
petrecuți în construcții, Daniel Cocora s-a hotărât că este timpul
să pună pe picioare o afacere. Strânsese ceva bani, iar în Româ-
nia lucrase în comerț. Soția era angajată la un magazin românesc
din Ilford și astfel a auzit că patronii vor să vândă afacerea. „Așa
că am strâns bani, ce mai aveam noi, ce ne-au mai dat părinții și
astfel am reușit să îl cumpărăm.” A investit mult în magazin până
să îl aducă la standardele pe care și le dorea. Apoi, a urmat car-
mangeria. „Carmangeria ne-am hotărât să o facem pentru că cele
mai vândute produse erau mezelurile”, spune Daniel Cocora.
„Cumpăram de la depozite și am zis că e mai bine să avem pro-
dusele noastre, așa că am luat toate utilajele. Inițial, am vrut să
facem mezeluri și preparate din carne doar pentru magazinul nos-
tru. Apoi am început și distribuția. Acum nu mai facem distribuție
pentru că nu mai avem timp, dar majoritatea magazinelor
românești din estul Londrei vin și iau de la noi.” Despre produsele
care ies din „făbricuța” de mezeluri, așa cum o alintă patronul Co-
cora, s-a dus vestea. Asta pentru că oamenii și-au dat seama de
calitatea ridicată: „Nu folosim mașină de injectat. Noi afumăm
carnea cu lemn de fag pe care îl aducem din Germania, așa cum
se face acasă, la curte. Ținem la calitate. Normal că ar ieși mai
ieftin dacă s-ar folosi chimicale, dar eu am făcut un business pe
termen lung. Dar și așa, ca preț suntem cam sub toți distribuitorii
din Anglia. Preferăm să câștigăm mai puțin, dar constant.”
De curând, Daniel Cocora a deschis și al doilea magazin, la 10
minte de primul. Este un magazin mai micuț, o băcănie de cartier.
„Oamenii care locuiesc lângă gară nu mai veneau până la mag-
azinul mare dacă aveau cumpărături puține de făcut. Așa că am
găsit un loc și am mai deschis un magazin pe care îl
aprovizionăm tot cu produsele noastre.”

Marian Antoniu, românul de 28
de ani a fost desemnat cel mai

bun barman al Germaniei
Un barman de origine română a fost desemnat drept cel mai bun
dintre cei care prepară cocktailuri, acesta inventând o băutură
nouă care nu a fost turnată încă în nici un club de noapte.
Marian Antoniu, 28 de ani, din Cugir, a plecat în urmă cu cinci
ani în Germania, la München, acolo unde a învățat limba
germană și s-a adaptat societății foarte rapid.
Din punct de vedere profesional a crescut rapid. Marea sa pasi-
une, Flair Show Bartending, adică acrobaţiile barmanilor care
aruncă cu sticle în timp ce prepară cocktailuri, transformată în
meserie, l-a propulsat pe primele locuri la concursurile de spe-
cialitate. După ce anul trecut, în 19 aprilie, a devenit campion al
Germaniei la Flair Bartending, anul acesta a repetat și a câștigat
campionatul național de barmani, ceea ce i-a dat dreptul să
reprezinte Germania la campionatele mondiale.
Marian a descris probele pe care le-a trecut anul acesta cu brio
și care au totalizat punctajul cel mai bun, dându-i titlul de cam-
pion al Germaniei.

”Pentru titlul de campion al Germaniei au fost 10 concurenţi. A
trebuit să concurăm în 5 probe:
1 – Pour test, unde a trebuit să turnam cu mâna liberă 4cl, 1 ,5cl,

6cl şi 0,5 cl de alcool în 4 pahare fără a ne ajuta de vreun fel
de măsurătoare, pur şi siplu cu mâna liberă.

2- Speed service, unde a trebuit să preparăm 5 cocktailuri şi să
deschidem o bere în cel mai scurt timp posibil, aici am fost pe
primul loc cu un timp de 54 secunde.

3- Cunoştinţe generale despre bar, un set de 20 de întrebări.
4- Senzoric, aici am avut 12 pahare, în fiecare pahar există un

alcool iar noi trebuia să spunem exact ce alcool este în fiecare
pahar bineînţeles aveam voie să degustăm.

5- Show Bartending, proba mea preferată, proba la care a trebuit
să preparam un cocktail reţetă proprie, în 6 minute, prin
diferite metode de Flairbartending.

Cocktailul meu se numeşte Amor&Amaro, un cocktail pe baza
de vin roşu.
Punctele de la fiecare probă au fost adunate şi aşa am fost de-
semnat Campionul Germaniei.”, a povestit el.
”O să reprezint Germania anul ce vine, în vară, la Campionatul
Mondial IBA , unde vor fi prezente 80 de ţări, fiecare având un
reprezentant. Vor fi aceleaşi probe ca şi la campionatul Ger-
maniei. ”, a completat el.
Iată de ce a ales Germania pentru a emigra: «Am ales Germania
deoarece este o ţară dezvoltată care oferă multe oportunităţi.
Au fost multe momente neplăcute din cauza faptului că sunt
român, în cele din urmă acele momente nu au făcut altceva
decât să mă motiveze să lupt pentru a schimba cât se poate
imaginea noastră. Din păcate imaginea românilor este una care
lasă de dorit foarte mult, e nevoie ca lumea să înţeleagă că
atunci când vrei să trăieşti într-o societate dezvoltată trebuie să
urmezi anumite reguli pentru a te integra.»

O tânăra de 32 de ani
din Rădăuţi conduce o afacere

de 41,8 de milioane de euro

În opinia Danielei Bîzgan, femeia lider are o personalitate
puternică, capacitatea de a aduna oameni în jurul ei, are o putere
de convingere pe măsură, îşi pune amprenta personală în tot
ceea ce face şi poate obţine rezultate la înălţimea celor mai
exigenţi bărbaţi. „Valorile fundamentale ale leadershipului feminin
sunt ambiţia, capacitatea de a crea armonie între intuiţie şi logică,
dorinţa permanentă de cunoaştere, pasiunea, tenacitatea şi nu
în ultimul rând eleganţa.“
Daniela Bîzgan este este una dintre cele trei fiice ale lui Dumitru
Mihalescul, antreprenorul care a clădit afacerea Marelvi, cel mai
mare distribuitor de electronice şi electrocasnice, fiind, ca director
general adjunct al firmei, mâna sa dreaptă. A absolvit în 2004, la
Iaşi, Facultatea de Finanţe-Contabilitate, în acelaşi an începând
să lucreze şi în afacerea familiei; în 2005 „s-a nimerit să aibă loc
separarea de fostul asociat al Marelvi şi am rămas doar eu şi o
colegă să ne ocupăm de contabilitate“.
A înţeles însă că nu-i plăcea domeniul, având activităţi repetitive,
în fiecare zi, şi a încercat să descopere ce se întâmplă în alte de-
partamente. A urmat un curs de management la CODECS, iar
din 2006 a devenit mâna dreaptă a directorului general.
Pe o piaţă a electrocasnicelor care a crescut în 2014 cu 13% în
volum şi 16% în valoare, cifra de afaceri Marelvi a crescut de la
34 milioane de euro la 38 milioane de euro. Anul trecut compania
a atins o cifră de afaceri de 41,8 de milioane de euro şi mizează
pe o creştere de 20% anul acesta, până la nivelul de 50 de mil-
ioane de euro.
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La Chişinău se dă semnalul 
începerii bătăliei pentru unirea

cu România: Unirea pentru Unire!

Liderul Partidului Liberal Mihai Ghimpu și-a lansat, duminică,
la Iași, candidatura la funcția de președinte al Republicii
Moldova, alegerile urmând să se desfășoare pe 30 octombrie.
Însoțit de colegi de partid și simpatizanți, Mihai Ghimpu a
venit în Piața Unirii din Iași pentru a-și lansa candidatura la
funcția de președinte al Republicii Moldova, sub sloganul
"Unirea pentru Unire!".
"Ne-am adunat aici, în Piața Unirii, pentru a le aminti
dușmanilor noștri că de aici a pornit ideea Unirii. (...) Astăzi,
după 25 de ani de independență, timpul și lumea s-au
schimbat. Lumea se întreabă: e nevoie de două state
românești dacă vorbim aceeași limbă, avem aceeași istorie,
cultură, tradiție? Au dreptate. Nu avem nevoie de două state
românești. Eu, Mihai Ghimpu, și colegii mei din Partidul
Liberal, de aici de la Iași, din Piața Unirii, dăm semnalul
începerii bătăliei decisive pentru unirea Republicii Moldova
cu România pentru totdeauna, ca nimeni niciodată să nu
mai poată pune sârmă ghimpată între noi", a declarat Mihai
Ghimpu. El a afirmat, totodată, că lansarea candidaturii la
Iași re zu mă cel mai bine programul său electoral. "Programul
meu electoral se poate reduce la următoarea idee: vreau să
nu mai existe nicio diferență între România și Republica
Moldova, vreau ca cele două mari pământuri să aparțină
unei singure țări, iar țara noastră să fie România, așa cum
au decis moldovenii și muntenii la 1859, transilvănenii și
ardelenii la 1918", a mai spus Mihai Ghimpu.
În cazul în care va fi ales președinte al Republicii Moldova,
liderul PL Mihai Ghimpu dă asigurări că va înființa un "Sfat al
înțelepților", pentru a elabora strategia de dezvoltare durabilă
și de unire cu România. Tot acest "Sfat al înțelepților" ar
urma să se ocupe și de găsirea unor soluții de rezolvare a
problemelor sociale, economice și politice ale Republicii
Moldova. "Vor fi cei mai buni specialiști din Republica
Moldova, România și alte state care să discute și să abordeze
unirea. Voi face conectarea la gazoductul european, pentru
a nu depinde de Rusia, interconectarea rețelelor electrice,
construirea de poduri peste Prut, construcții de cale ferată
Chișinău - Iași pe amplasament european, punct comun la
trecerea cu România. Voi solicita Parlamentului de la
București, prin lege, ca toți cei născuți înainte de 1940 să
aibă cetățenie română. Noi nu am renunțat la această
cetățenie. Voi trece apoi la inițierea Unirii", a arătat Mihai
Ghimpu.
La rândul său, primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă, a vorbit
basarabenilor veniți la Iași despre unirea Moldovei de peste
Prut cu România. "Misiunea vieții fiecărui dintre noi, fiecărui
liberal este Unirea. Sunt unii care o spun deschis. Sunt unii
care o spun acasă, la bucătărie. Sunt unii care o spun în
gând. (...) Vă mulțumim, domnule Ghimpu, că astăzi putem
vorbi deschis despre Unire. În ultimii 25 de ani, oricât doream
să vă spunem că trebuie să aibă loc unirea, de fiecare dată
știam că trebuie să fim mai moderați pentru a nu-i supăra pe
unii, pe alții, pentru ca o parte dintre concetățenii noștri cu
mentalitatea învechită sovietică să nu ne ia în 'furci' și să
putem merge cât de cât înainte", a spus primarul Chișinăului.
El a adăugat că moldovenii de peste Prut nu își vor pierde
identitatea în urma unirii cu România. "A venit timpul când
putem și trebuie să vorbim despre unire ca să conștientizăm
cu toții că suntem români rămânând moldoveni, la fel cum
ardelenii sunt români și rămân ardeleni în continuare, la fel
ca și oltenii. Dorim să realizăm unirea astfel încât nea mul
românesc să își recapete demnitatea și să poată intra cu
fruntea sus în familia europeană, nu pe jumătate lăsând
mâna sau un picior în altă parte. Asta s-a întâmplat. Am fost
rupți din corpul țării", a susținut Dorin Chirtoacă.
La manifestarea electorală de la Iași au venit peste 1.000 de
membri ai Partidului Liberal și simpatizanți.

De ziua internațională
a pensionarilor Moldindconbank

lansează o promoție specială!
Din respect și pentru a le îndulci cumpărăturile, Moldind-
conbank marchează Ziua internațională a pensionarilor,
pe data de 1 octombrie, prin lansarea unei campanii
promoționale speciale „Beneficiați de mai multe avantaje
cu cardul social”.
Campania promoțională se adresează atât pensionarilor,
cât și mămicilor sau altor persoane care primesc pensia
şi indemnizații de la CNAS pe cardul Social de la Moldind-
conbank.
Profitați de generozitatea Moldindconbank și Mastercard
și câștigați unul din cele 600 de premii bănești în valoare
de 500 lei fiecare, care vor fi acordate în cadrul a trei
extrageri (câte 200 premii la fiecare extragere).
La promoție participă automat orice achitare efectuată în
perioada de la 01 octombrie până pe 31 decembrie 2016,
cu cardul social Mastercard de la Moldindconbank la
comercianți, prin Web-Banking sau prin Internet – mai
multe achitări mai multe şanse de câștig!
Dacă nu aveți încă un card social de la Moldindconbank,
puteţi obţine unul GRATUIT, iar pentru soldul din cont veți
fi răsplătit și cu o dobândă avantajoasă.
Moldindconbank manifestă o atenţie şi grijă deosebită la
nevoile pensionarilor și mămicilor aflate în concediu pentru
îngrijirea copilului, venind permanent cu surprize plăcute
și produse personalizate.

Procurorii cer mandate de arest
pe numele a 28 de vameşi reținuți

Procurorii cer astăzi man-
date de arest pe numele
celor 28 de vameşi reținuți
ieri de ofițerii CNA la
punctele vamele Tudora şi
Palanca. Cererile procuro-
rilor urmează a fi exami-
nate de către magistrații

Judecătoriei Buiucani.
Amintim că ieri douăzeci şi opt de angajaţi ai punctelor va-
male Tudora şi Palanca au fost reţinuţi, astăzi, de
procurorii anticorupţie şi ofiţerii CNA, fiind bănuiţi de coru-
pere pasivă. Este vorba despre inspectori vamali, şefi de
ture, şefi de post, dar şi şeful şi adjunctul Biroului Vamal
Bender. Toţi au fost reţinuţi preventiv pentru 72 de ore şi
plasaţi în izolator.
Reţinerile au avut loc urmare unor percheziţii de amploare
la punctele vamale Tudora şi Palanca, dar şi la domiciliile
bănuiţilor. Grupurile de urmărire penală au descins, în
această dimineaţă, pentru a acumula probe privind
colectarea ilicită a mijloacelor banesti de către inspectorii
vamali de la persoanele care transportau produse alimentare
agricole spre piaţa din Ucraina. În schimbul neefectuării
controalelor vamale şi neelucidarea eventualelor încălcări,
inspectorii ar fi perceput taxe ilicite de la călători.
Astfel, s-a constatat că şeful de tură şi inspectorii vamali
ai postului vamal Tudora, în timpul exercitarii atribuţiilor
de serviciu, prin acte coruptibile, sub diferite pretexte au
pretins, au extorcat, au acceptat şi au primit, de la diferite
persoane care traversau postul vamal Tudora, mijloace fi-
nanciare, pe care le-au acumulat, păstrîndu-le în biroul
de serviciu. În urma controlului inopinat, efectuat recent
de către inspectorii Direcţiei Securitate Internă a Serviciului
Vamal, au fost depistate, în dulapul din biroul de serviciu
al şefului de tură al postului vamal Tudora, sume de bani
în diferită valută.
Verificări operative s-au făcut şi la punctul vamal Palanca,
iar procurorii au constatat activităţi infracţionale similare,
acestea avînd un caracter continuu. Urmare măsurilor
speciale de investigaţie, acţiunilor de urmărire penală şi
audiere a martorilor, s-a depistat că banii nu s-ar fi oprit la
inspectori, dar ar fi fost transmişi șefilor de tură, care, la
rîndul lor, îi transmiteau șefilor posturilor vamale. În cele
din urmă, mijloacele colectate ar fi ajuns la şeful Biroului
vamal Bender.
Menţionăm că, pe marginea acestui caz a fost iniţiată o
cauză penală privind coruperea pasivă. Dacă vor fi găsite
vinovate, persoanele reţinute riscă până la 10 ani de în-
chisoare.

Propaganda homosexuală trebuie
pedepsită prin lege. 

Fracţiunea socialiştilor în Parlamentul RM a elaborat un
proiect de Lege care prevede completarea şi modificarea
Articolului 88 al Codului Contravenţional al RM în vederea
stabilirii responsabilităţii administrative pentru propaganda
homosexualităţii în rîndul minorilor. Proiectul de lege a
fost avizat pozitiv în comisia parlamentară agricultură şi
industrie alimentară, iar astăzi - unanim în comisia cultură,
educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media. 
Socialiştii susţin că odată cu aprobarea în anul 2012 a
Legii nr.121 cu privire la asigurarea egalităţii, promovarea
homosexualităţii în societate şi în special, în rîndul minorilor
a devenit tot mai agresivă. Tot mai des sunt organizate
acţiuni îndreptate spre popularizarea acestor practici prin
intermediul întrunirilor publice, distribuirea broşurilor şi a
foilor pliante, prin internet, această situaţie fiind deosebit
de periculoasă pentru copii, tineret şi chiar pentru întreaga
societate. În acest sens, socialiştii solicită ca în mod de
urgenţă să fie întreprinse măsuri menite să asigure secu-
ritatea intelectuală, morală, psihică şi emoţională a copi-
ilor.
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiştilor, a declarat în
repetate rînduri că socialiştii vor face tot posibilul pentru a
stopa propagarea homosexualismului şi distrugerii valorilor
creştine şi a familiei tradiţionale în ţara noastră: “Poziţia
noastră e cunoscută public fiind promovată şi prin iniţiativele
legislative în parlament. Noi vom cere pedeapsă, inclusiv
penală şi administrativă, pentru promovarea homosexual-
ismului în Republica Moldova. Vom anula toată legislaţia
care permite distrugerea voalorilor noastre creştine şi
tradiţionale”.
Menţionăm că Partidul Socialiştilor a organizat recent un
Festival al Familiei la care au participat sute de cupluri fa-
miliale împreună cu copiii lor, astfel împiedicînd desfăşurarea
marşului persoanelor LGBT în PMAN. 

Premierul Filip a avut
o întrevedere cu Victoria Nuland

Consolidarea Dialogului Strategic moldo-american a
constituit subiectul principal al discuției la întrevederea
prim-ministrului Pavel Filip cu Adjunctul Secretarului de
Stat SUA, Victoria Nuland. Întâlnirea a avut loc în contextul
participării delegaţiei Republicii Moldova la Segmentul
Înalt al Adunării Generale ONU.
Șeful Cabinetului de miniștri a informat oficialul american
despre situația social-politică din Republica Moldova.
Astfel, au fost realizate peste 90% din prevederile Foii de
parcurs privind agenda de reforme, s-a reușit negocierea
unui staff level agreement cu Fondul Monetar Internațional,
iar în octombrie urmează să fie semnat Acordul cu FMI.
„Până acum clasa politică s-a temut să promoveze aceste
reforme pentru a nu-și pierde electoratul. Prioritatea mea
nu este cariera politică, astfel că voi face tot posibilul
pentru a realiza aceste reforme importante pentru mod-
ernizarea țării”, a accentuat Premierul.
La rândul său, Adjunctul Secretarului de Stat al SUA,
Victoria Nuland, a menționat că apreciază munca depusă
de Guvern. „Felicit Guvernul de la Chișinău pentru
rezultatele obținute. Ați dat dovadă de curaj. Mergeți
înainte și aveți deplinul nostru suport în realizarea
reformelor”, a declarat Victoria Nuland. Oficialul american
a îndemnat Executivul să nu rateze șansa oferită de FMI
și Comisia Europeană și să realizeze toate condițiile ne-
gociate. Pavel Filip a dat asigurări că toate condițiile FMI
vor fi îndeplinite în termenele stabilite.
Părțile au discutat, de asemenea, despre situaţia regională
şi evoluţiile în procesul de soluţionare a conflictului
transnistrean.

MOLDOVA DE PESTE PRUT
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BISERICA “SF. MARIA”
ȘI FESTIVALUL TOAMNEI

Comunitatea româno-americană din New York este concentrată în principal în
jurul locașurilor de cult religios, în jurul bisericilor care, de-a lungul vremii, au
contribuit la unirea prin credință a oamenilor, au contribuit la păstrarea identității
noastre etnice și naționale, fiindcă de sute și mii de ani, evenimente din toate
domeniile, incluzând cele personale, au fost și continuă să fie găzduite cu
prietenie în bisericile noastre. ***
În zilele de sâmbătă 24 și duminică 25 septembrie a.c., la biserica “Sfânta
Maria” din Elmhurst, Queens, New York, a avut loc Festivalul Toamnei, precedat
de slujbele religioase pe care părintele-paroh Chesarie Bertea le-a oficiat cu har
și evlavie creștină.
După slujba din biserică, enoriașii au luat loc, în sala socială, la mesele pregătite
pentru festivitatea așteptată cu mare interes.
I-am solicitat preotului Chesarie Bertea câteva opinii despre aceste două zile
sărbătorești de la biserică.       
-  În primul rând mulțumim Domnului pentru bucuria cu care ne umple sufletele

și pentru că ne permite să-i aducem ofranda noastră de dragoste creștinească.
-     Este festivalul de la biserica “Sfanta Maria” o tradiție?
-    Da, festivalul a început cu vreo 7 ani în urmă. În ultimii 4 ani am organizat eu

acest festival împreună cu enoriașii din consiliul parohial. Din anul 2013,
lucrurile s-au îmbunătățit. În urmă cu doi ani am înființat grupul de dansatori ai
bisericii, intitulat “Moștenitorii de New York”. grupul are în componență tineri
între 16 și 23 de ani, români născuți în America și care nu dansaseră niciodată

în stil românesc. Anul trecut  am creat grupul “Dănțăușii”, format din copii ai
școlii de duminică, copii cu vârste mai mici, între 4 și 12 ani.

-   I-am văzut pe acești copii cum dansează în ritmul melodiilor românești. Este
demn de remarcat acest succes. Cine coordonează aceste două formații de
dansatori?

-    Ambele grupuri sunt coordonate de fiul meu, Iustin Bertea. Aș vrea să vă mai
spun că tot anul trecut, din cadrul corului de femei de la strana bisericii s-a
format grupul “Româncuțele” care promovează cântecul popular românesc.
Ne mândrim cu faptul că în componența grupului se află trei profesoare
universitare de la Yale, Columbia și Savanna.

-    Da, i-am văzut evoluând pe dansatori și pe soliști și îi felicităm pe toți pentru
că au creat o deosebită frumusețe spectacolului de tradiții naționale. părinte
Chesarie, am fost cu toții foarte plăcut surprinși de vocea celui mai tânăr
solist. Cine este el?

- Acest copilaș are doar 3 anișori, se numește Andrei Căciulă și are o voce
frumoasă. părinții lui, enoriași ai bisericii, i-au insuflat deja sentimentul de
dragoste pentru cântecele românești.

-  Aveți invitați de onoare la festival. Cine sunt aceștia?
- Invitații noștri speciali sunt Livia și Mircea Boian din Atlanta-georgia-USA,

artiști de excepție cu care am colaborat pe tot parcursul celor 4 ani cât am fost
paroh al bisericii “Sf. Împărați Constantin și Elena”, la Lilburn, georgia.
Împreună cu acești doi artiști minunați am organizat festivaluri și alte evenimente
culturale de excepție. Ei au înregistrat mai multe colinde sub genericul
“Colinde cu părintele Chesarie”. Aceste superbe colinde pot fi ascultate pe
YouTube.

- părinte Chesarie, știm că dumneavoastră ați fost promotor al culturii române
autentice din momentul în care ați pășit pe pământul american. 
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Ați fost inițiatorul și susținătorul a trei grupuri de dansatori și a unui grup coral
format din 32 de membri. Dar cred că cel mai important aspect pe care l-am
observat și care trebuie relevat este căldura duhovnicească, dragostea,
înțelegerea și respectul cu care sunteți înconjurat de toți enoriașii.

- Mă bucură mult aprecierea oamenilor. Aș vrea să specific că sunt susținut și
ajutat în toate activitățile de oameni de nădejde, cum sunt: Sorin petrutoni,
președintele Consiliului parohial, Vasile Rama, vicepreședinte, renumita
bucătăreasă Lenuța Borz, împreună cu minunatele doamne și domni care, pe
parcursul câtorva zile de muncă, au făcut ca acest festival sa fie cel mai reușit
din toate.

-  Care este liantul care conduce la acest eveniment de succes?
-  Mă bucur că m-ați întrebat asta. Liantul este în primul rând credința, fiindcă,

așa cum spune un dicton latin, “Nihil sine Deo”, nimic fără Dumnezeu.
-  Așa este. Trecând acum la meniul zilei, putem spune că acesta a fost foarte

gustos și în stil tradițional românesc.
-  Da, s-au servit frigărui, pastramă delicioasă, mămăliguță cu brânză, gogoși ca

la mama acasă, clătite cu dulcețuri românești, prăjituri diferite, must, vin,
băuturi răcoritoare și cafea.

-  Un adevarat festin. Cam câte persoane au participat la festival în acest două
zile?

-  Am avut o participare-record la festival. Au fost circa 600 de oameni, români și
americani.

-  Am aflat că au existat două evenimente cu totul deosebite în biserică, după
slujbă.

-  Da, am oficiat slujba de botez a unui copilaș dintr-o familie de moldoveni care,
împreună cu nașii și cu invitații, au venit îmbrăcați în costume tradiționale
românești. Al doilea eveniment a fost cununia lui Anthony cu Victoria, după
care artista Livia Boian a aclamat din repertoriul de strigături românești pentru

mire și pentru mireasă, pentru nași și nuntași, apoi a cântat hora miresei, s-a
jucat colacul și, fiindcă mireasa este originară din Nisporeni, Republica
Moldova, a fost prezentat un obicei străvechi de acolo: s-a rupt colacul de
către miri și cel care “a câștigat” a fost mirele, un tânăr american care, potrivit
tradiției după ruperea cozonacului, va conduce casa...

-  Vă rugăm să ne spuneți cum a debutat ziua de sâmbătă, 24 septembrie.
-  Cu plăcere. S-a cântat Te Deum de mulțumire pentru realizările credincioșilor

bisericii “Sf. Maria”, din sobor făcând parte preoții Traian petrescu, Dimitrie
Musta, Vesa și cu mine. A doua zi am început cu Utrenia și cu Sfânta
Liturghie, când biserica, după cum ați văzut, a fost arhiplină, ceea ce
demonstrează că românul nu-și uită credința, cultura și tradiția.

- părinte Chesarie Bertea, aceste evenimente de excepție de la biserica ”Sfânta
Maria” au fost și sunt posibile  în primul rând datorită dumneavoastră, iar
oamenii știu acest lucru și vă apreciază.

- Vă mulțumesc pentru aceste cuvinte calde. Cu această ocazie țin să le
mulțumesc tuturor organizatorilor și ostenitorilor. Mulțumesc colectivului de
redacție de la ziarul “Romanian JournaL”, în frunte cu domnul Vasile Bădăluță,
care a participat la festival. Mulțumesc lui Dumnezeu care ne-a binecuvântat
cu zile frumoase, cu pace, dragoste și bună înțelegere. Autorităților americane
le mulțumim pentru libertatea pe care o avem de a ne exprima și de a aduce
în acest multiculturalism o părticică din ceea ce am învățat de la moșii și
strămoșii noștri. Îi așteptăm pe credincioși în fiecare duminică și de sărbători
la biserica “Sfânta Maria” din Elmhurst, New York, să promovăm împreună
credința neamului și a Sfinților Apostoli.

prof. Mariana Terra
foto: Alex Marmara 
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Secrete ale Mănăstirii Curtea de Argeş.
În interior, pe lângă zugrăveala executată în ulei de pictorii francezi F. Nicolle, Ch.
Renouard*) și de românul N. Constantinescu din Curtea de Argeș, pe lângă panourile
votive, mormintele ctitorilor și tâmpla făcută din marmură, bronz aurit și onix, pe lângă
icoanele ei lucrate în mozaic, atrage atenția, ca o excepțională realizare sculpturală,
grupul celor 12 coloane, original ornamentate floral, reprezentând pe cei 12 Sfinți
Apostoli; aceste coloane dau cu adevărat o impresie de viu și mers aievea.
Din ancadramentul lor central, ținând loc de despărțire între partea de la intrare și
sanctuarul bisericii, interiorul acesteia, discret înveșmântat în zugrăveala pictorilor aici
amintiți, apare într-o calmă maiestate, ca un adânc îndemn la reculegere.
În pronaos se află mai multe morminte acoperite cu lespezi de piatră, cea mai valoroasă
din punct de vedere artistic fiind cea a lui Radu de la Afumați (1529), care îl înfățișează
pe viteazul domnitor călare și cu sceptrul în mână.
*) pictorii francezi F. Nicolle, Ch. Renouard au "luat" vechile fresce şi le-au dus la...
Musée du Louvre, cel mai mare muzeu de istorie și artă din Franța unde sunt în depozit
şi nu la vedere. La vedere - doar la OCAZII!
Zece secrete ale Mănăstirii Curtea de Argeş
Cine a fost, de fapt, meşterul Manole şi de ce a apărut Allah pe cărămida cheii de boltă

Considerată drept una dintre minunile arhitecturale ale acestei ţări, Mânăstirea Curtea de
Argeş - monument ctitorit de Neagoe Basarab - poartă, dincolo de cunoscuta legendă a
Meşterului Manole, o serie de adevăruri istorice prea puţin cunoscute.

“Pe Argeş în gios, / Pe un mal frumos, /
Negru-Vodă trece / Cu tovarăşi zece:/
Nouă meşteri mari, / Calfe şi zidari /
Şi Manoli - zece, / Care-i şi întrece...”

Cine nu ştie frumoasa baladă a meşterului Manole?! Dar câţi dintre noi ştiu adevărul din
spatele legendei şi cum îşi leagă Manole numele de edificiul ridicat pe locul fostei
Catedrale Mitopolitane, zidită în sec al XV-lea.
“În ziua de Adormirea Maicii Domnului, în anul 1439, pe locul actualei Mănăstiri, era

sfinţită Catedrala Mitropolitană, în
prezenţa ctitorului ei, Vlad Dracul, domnul Ţării Româneşti. Din nefericire, în anii 1444 şi
1446 au avut loc două cutremure care au afectat grav această catedrală, magnitudinea
celui din 1446 fiind estimată de specialişti la 7,5 grade pe scara Richter (tot atunci a fost
ruinată şi Cetatea lui Negru Vodă de la Căpăţâneni, cunscuta astăzi drept Poienari,
refăcută mai târziu de fiul lui Vlad Dracul, Vlad Draculea -Ţepeş). Vlad Dracul nu a
apucat să refacă catedrala, fiind asasinat împreună cu fiul său Mircea, în 1447, de către
boierii Dăneşti sprijiniţi de Iancu de Hunedoara.”, explică istoricul Ştefan Dumitrache,
directorul Muzeului Curtea de Argeş.
Cine este legendarul Manole
Construcţia Mănăstirii Curtea de Argeş a început în 1514, din dorinţa lui Neagoe Basarab
de a zămisli aici un lăcaş de o frumuseţe fără seamăn. Iar contribuţia legendarului
meşter Manole la ridicarea construcţiei nu e doar folclor.
“În tinereţe, Neagoe Basarab a fost la studii în Italia şi la Constantinopol. La Constantinopol,
sultanul Baiazid al II-lea îi încredinţează administrarea construcţiei unei moschei, sarcină
de care el s-a achitat strălucit.
Constructorul-şef al moscheii este Manoli din Niaesia, care apare, astfel, alăturat de
Neagoe Basarab. Se pare că Manoli era armean, astfel explicându-se anumite elemente
de arhitectură armeană şi georgiană din construcţia Mănăstirii”, explică directorul Muzeului
Curtea de Argeş.
Marmură adusă de la greci
Din dorinţa lui Neagoe Basarab, la construirea monumentului s-a folosit, pe lângă calcar
de Albeşti, şi marmură adusă tocmai din arhipeleagul grecesc. Iar realizarea acestui
lucru n-a fost tocmai simplă, mai cu seamă că Insulele se aflau sub control otoman, iar
sultanul interzicea folosirea marmurei în biserici, tocmai pentru a nu permite lăcaşelor
creştine să se ridice la nivelul moscheelor.“
Neagoe i-a scris sultanului Selim să-i aprobe importul de marmură, minţindu-l cu privire
la destinaţia marmurei. Angrenat în campanile antiisiite şi antimameluce din Orient,
sultanul a aprobat importul, deşi a aflat destinaţia reală a marmurei greceşti”, mai spune
directorul Ştefan Dumitrache.
Numele lui Allah pe cărămida cheii de boltă
Un lucru greu de acceptat şi încă destul de puţin cunoscut a fost evidenţiat de marele
istoric, arheolog, epigrafist şi folclorist român din secolul XIX, Grigore G. Tocilescu, care
a spus că a identificat pe cărămida cheii de boltă, scris cu caractere osmane, numele lui
Allah (Grigore G. Tocilescu - Biserica Episcopală a Mănăstirii Curtea de Argeş restaurată
în zilele M.S. Regelui Carol I şi sfinţită din nou în ziua de 12 septembrie 1886).
“Din nefericire, nu avem imagini cu această cărămidă şi, mai ales, nu ştim ce s-a
întâmplat cu ea după reconstruire” mai spune Ştefan Dumitrache .
Prădată şi avariată
În luna decembrie a anului 1610, când oraşul Curtea de Argeş era cucerit de trupele
tânărului principe transilvan Gabriel Bathory (de 21 de ani), mănăstirea a fost de-a
dreptul devalizată.
“În cele aproximativ două luni de ocupare a oraşului, Mănăstirea şi bisericile au fost
cumplit jefuite, acoperişul Mănăstirii (din plumb) fiind topit pentru necesităţile oştirii, ceea
ce a dus la degradarea monumentului”- mai spune profesorul Dumitrache.
Edificiul a fost refăcut ulterior de Matei Basarab şi Şerban Cantacuzino.
Izvorul lui Manole şi Fântână lui Manole
Înaintea celebrei fântâni din apropierea mănăstirii, lângă sfântul lăcaş susura un izvor

care astăzi nu mai este şi despre care prea puţină lume ştie. “Izvorul lui Manole, aflat
iniţial în curtea Mânăstrii, a secat, însă din iniţiativa învăţatului episcop al Argeşului,
P.S.Iosif, se construieşte, peste drum de Mănăstire, o nouă fântână, cunoscută azi sub
numele de Fântâna lui Manole” explică Ştefan Dumitrache.
Mănăstirea, transformată dintr-o construcţie princiară, într-una regală
Arhitectura lăcaşului suferă, în decursul timpului, câteva modificări. Francezul Emile
Andre Lecomte de Nouy îşi pune amprenta pe transformarea sa într-o construcţie regală. 
După ce M.S. Regele Carol (pe atunci Principe) vizitează întreagă ţară călare, alege
Podul lui Neag ca loc de trăit, iar Curtea de Argeş drept loc de murit. În acest scop va
ridica, la Podul lui Neag Castelul Peleş, în timp ce la Curtea de Argeş, decide reconstruirea
Mănăstirii Argeşului după metoda lui Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc.
Acesta îl refuză pe rege din motive de vârstă şi sănătate, dar îl recomandă pe Emile
Andre Lecomte de Nouy, discipolul sau. Acesta va reconstrui Mănăstirea încercând să o
transforme dintr-o construcţie princiară, într-una regală, văzându-se foarte bine această
idee la reconstrucţia modestului aghiazmatar gândit de Neagoe (semn al smereniei şi
umilinţei sale pe care un occidental nu putea să o înţeleagă)”, mai spune profesorul Du-
mitrache.
Totodată, are loc şi o schimbare a arhitecturii turlelor, mai scunde şi cu circumferinţă mai
mare. Şi tocmai datorită acestui aspect au putut să reziste la cutremurele ce au urmat.
O nouă frescă
La fel de puţin se cunoaşte faptul că în cursul reconstrucţiei, pereţii Mănăstirii au fost
demolaţi până aproape de bază.
“Fresca ce era nedeteriorată a fost scoasă de arhitectul francez, noua frescă a Mănăstirii
fiind realizată de un grup de artişti din care făcea parte şi fratele său. Din informaţiile
mele mai există 48 de astfel de fresce, 39 la MNAR, 5 la MNIR şi 4 în Muzeul
Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului (nedeschis publicului larg)” precizează Ştefan Du-
mitreache
Vechiul paraclis s-a năruit odată cu imensa valoare istorică
În curtea Mănăstirii Argeşului a existat un paraclis - singurul edificiu ridicat de domnitorii
fa na rioţi în Curtea de Argeş - care avea o pictură deosebit de valoroasă. Din păcate,
acesta a fost demolat de Lecomte de Nouy, pentru a face loc parcului destinat familiei
regale. 
“În parcul creat, au fost plantate specii rare, găsindu-se şi azi un arbore-lalea (Liliondendron
tulipifera). Până acum trei ani, aici putea fi admirat şi un arbore de tisa (Taxus baccaata),
tăiat, din păcate, deşi este monument al naturii”, aminteşte directorul Muzeului Curtea de
Argeş."
Regele Carol, acuzat că a deturnat material pentru reşedinţa sa de lângă Mănăstire
În apropierea Mănăstirii, spre răsărit, avea să se construiască, din ordinul lui Carol, o
frumoasă Reşedinţa Regală, ridicată dintr-o cărămidă specială vitrifiată, adică arsă până
devenea... STICLĂ şi nu mai era supusă la efectele îngheţ-dezgheț.
”Cărămida respectivă era folosită, la vremea aceea, la zidirea forturilor Bucureştiului. În
epoca respectivă, presa l-a atacat dur pe M.S. Regele Carol, acuzându-l de deturnarea
materialelor (cărămizii)”, aminteşte Ştefan Dumitrache. 
Reşedinţa Regală ridicată de rege a funcţionat până la abolirea monarhiei, ca instituţe in
subordinea Casei Regale a României.“ Această reşedinţă a fost un motiv de fricţiuni între
familia regală şi ierarhii de la Argeş, care revendicau aripa de nord a construcţiei. Casa
Regală n-a acceptat însă acest lucru şi, mai mult, în 1939 M.S. Regele Carol al II-lea
decide închiderea pentru cult a Mânăstirii. Lăcaşul urma să aibă numai rolul de necropolă
regală.
Episcopiei i-a fost dat terenul de la intrarea în curte în scopul construirii unei noi biserici
episcopale, iar pe acest teren se construieşte azi noua Necropolă Regală a României”
mai precizează Ştefan Dumitrache.

Construcţia Mănăstirii Curtea de Argeş a început în 1514, din dorinţa lui lui Neagoe
Basarab de a zămisli aici un lăcaş de o frumuseţe fără seamăn.
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MEDIA DIN ROMÂNIA

Presa curat ... românească.
Ca să fiţi  informaţi corect, la cine vă uitaţi  şi ce citiţi  !

de Andrei Popescu

Expresia „presa românească” este folosită greşit atunci când este atribuită publicaţiilor
din mass-media de la noi din ţară, care livrează mizerie publicului românesc în fiecare zi.
Ziarele Evenimentul zilei, Adevărul, PRO-TV şi alte publicaţii tipărite, unele posturi online
si principalele posturi TV sunt deţinute de străini. Acestea au programe şi livrează
constant informaţii trunchiate,  menite să manipuleze şi să modifice percepţia românilor
asupra evenimentelor din Romania si de peste granita. Prin  materialele publicate şi
promovate, ele se comportă exact conform a ceea ce sunt: trusturi anti-româneşti.  Cum
pot fi atunci încadrate în categoria „presa românească”?  Doar pentru că titlul publicaţiei
şi materialele publicate sunt în limba română, înseamnă că acel trust de presă este
românesc? Doar pentru că mulţi autori ai articolelor publicate, mulţi redactori, moderatori
şi regizori TV au nume româneşti, înseamnă că presa este românească? 
Ce înseamnă presă românească? Ce înseamnă românesc? Păi, hai să vedem în dexon-
line:
ROMANÉSC, -Ă,romanești, adj.(Livr.)    Care are nume de român, propriu românului. Care

conține fapte, idei, întâmplări demne de un român.
Se încadrează presa deţinută de străini şi care livrează publicului larg mizerii manipulatorii
anti-româneşti în categoria „românesc”? 
Eu zic că nu. Şi, atunci, propun să nu mai folosim expresia greşită „presa românească”,
pentru că nu e românească deloc, ci să folosim expresia „presa din România” atunci
când ne referim la trusturile de presă (TV, ziare, reviste, posturi radio, site-uri de ştiri
online etc), care activează la noi în ţară.  Este corect să spunem „presa din România”
pentru că, într-adevăr, activează în România, însă asta nu înseamnă că ar fi proprie
nouă, românilor, demnă de români sau benefică românilor, ca să fie şi românească. Din
contră, este proprie străinilor şi este  anti-românească. 
Presă românească, din păcate, nu prea avem.  Informare cu adevărat românească se
mai găseşte, ici-colo, pe site-urile şi blog-urile încă libere. 
De ce este presa importantă?  Pentru că invadarea, colonizarea, exploatarea, prăduirea
unui popor se realizează în zilele noastre (printre altele) şi prin „anestezierea creierului”
poporului atacat. Iar această anesteziere (care înseamnă imposibilitatea de a pricepe ce
ţi se întâmplă, imposibilitatea de a identifica sursa reală a problemei,  imposibilitatea de
a identifica şi implementa o soluţie de scăpare) se aplică asupra poporului român (şi
celorlalte popoare invadate de mafia internaţională) prin Şcoală şi Mass-Media.
Dar chiar este presa din România controlată de străini? Păi dacă în Germania este (vezi
mărturia jurnalistului Udo Ulfkotte), cum credeţi că stă România, a cărei conducere a fost
preluată de străini în 1989 şi a fost menţinută în mâinile lor până Cine încă mai
urmăreşte în zilele noastre televizorul pentru informare n-are nicio şansă să priceapă
realitatea reală, ci doar cea FALSĂ, livrată de mafia străinilor la TV.

Adevăraţii stăpâni ai presei din România
Caracatița „Hearst”.  William Randolph Hearst, a fondat imperiul numit „Hearst” în toată

lumea. În Romania îi spune «Sanoma Hearst Romania SRL» și directorul general este
Elisabeth Loesberg. Compania Hearst deține următoarele ziare și publicații: Beau
Monde, Bucătăria de azi, Casa și grădina, Cosmopolitan, Femeia, Femeia de azi,  FHM,
Mami, Mămica de azi, Marie Claire, Național Geographic, Sănătatea de azi, Story. 

Caracatița „Ringier”. Michael Ringier și soția sa Ellen Ringier dețin o caracatiță
internaționala.  Directorul general al «Ringer Romania» este Marius Hagger. Compania
Ringier România deține urmă toa rele publicații:  100 cele mai bune companii pentru care
să lucrezi, 100 de femei de succes, 300 cei mai bogaţi români, Bolero, Bravo, Bravo
Girl, Capital, Compact, Evenimentul Zilei, Evenimentul Zilei de Duminică, Evenimentul
Zilei - ghid TV, Libertatea, Libertatea de duminică, Libertatea Integrame,  Libertatea
pentru femei, Libertatea pentru femei – Horoscop, Libertatea pentru femei – Rețete,
Libertatea pentru femei - Totul pentru mama mea, Libertatea Special Sănătate, Liber-
tatea - Supliment Week-end, Lumea Femeilor, Lumea Femeilor Style,  TV Mania, TV
Satelit, Unica, Unica Wedding.

Caracatița „Media Promo Valores” Hadrian Mateescu este patronul și Adrian Halpert
este directorul general al ziarului Click. Media PromoValores deține următoarele ziare:
Adevărul, Adevărul de Seară, Averea, AvereaGhid TV, Click, Click de Duminică, Click
Ghid TV, Dilema Veche, Dilemateca.

Caracatița „Central European Media Enterprises” Ronald Lauder este președinte al
CME care se extinde pe tot cuprinsul Europei Centrale și de Est. Pe 10 Iunie 2007,
evreul Ronald Lauder a fost ales președintele Congresului Mondial Evreiesc. Fiica sa,
Jane, este căsătorită cu Kevin Warsh, fost guvernator al Federal Reserve. Central Eu-
ropean Media Enterprises deține în România următoarele publicații:  Acasă, MTV Româ-
nia, Pro Cinema, Pro TV, Pro TV Internaţional, Sport Ro.

Caracatița „Kohlberg Kravis Roberts”. Această caracatiță se extinde în toată lumea,
în special în SUA și în Europa. Fondatorii și patronii ei sunt: Jerome Kohlberg, Henry
Kravis si George R. Roberts. Dețin mai multe sub-companii, printre care: ProSieben,
Sat.1, Media AG și SBS Broadcasting Group. Acestea dețin următoarele posturi TV:
Prima TV,  Kiss TV,  Posturi de radio:  Kiss FM,  Magic
FM  si One FM.

Caracatița „NewsCorporation”. News Corporation
este una dintre cele mai mari și lacome caracatițe
din lume. Este deținută de Rupert Murdoch. B1TV
este deținut în proporție de 12,5% de News Cor-
poration.  News Outdoor Group este o subcom-
panie a News Corporation care se ocupă cu
publicitatea outdoor (bannere sau panouri mari
prin orașe sau în afara lor).

CE NE ÎNVAŢĂ TELEVIZORUL – CE AFLĂM DE LA TV:
• Românii sunt de rahat – hoţi, proşti, infractori, leneşi, beţivani etc
• Fenomenul gay e ok, normal, nicio problemă; promovare gay peste tot la TV (filme, doc-

umentare, videoclipuri, ştiri)
• Toleranţă maximă față de orice fenomen susținut de SUA/UE şi nu cumva să discriminezi

gay, ţigani, evrei;
• Multiculturalismul e normal şi de dorit;
• Globalizarea e bună, e normală, e de dorit, e inevitabilă;
• Gunoi mediatic peste tot
• Promovare non-valori (vezi vedete de carton)
• Manipulare – reclame, ştiri, emisiuni, videoclipuri, filme etc
• Dezinformare şi ascunderea adevărului
• Plăcerile lumeşti – promovate la maxim (sex, femei, bani, mâncare, muzică, cluburi, pe-

treceri, călătorii luxoase etc)
• Cluburile de striptease sunt ceva normal şi frumos
• Prostituţia e o normalitate în societatea umană
• Goana după mâncare – pântecele e important, sufletul dă-l dr…!
• Destrăbălare – vedete, videoclipuri, emisiuni cretine gen Capatos
• Promovarea vieţii de noapte – petreceri, club etc – ai doar o viață! trăiește-ți viața!
• Să faci sex cu cât mai multe femei e un scop în viaţă
• Promovarea ideii că BANII şi acumularea avuţiei sunt centrul universului, cel mai impor-

tant lucru de pe planetă şi pentru asta trebuie să lupţi în viaţă
• Violenţă de toate felurile, răţoială, bârfe, crime – un număr parcă infinit de emisiuni

cretine şi filme care promovează PE FAŢĂ treaba asta; Violență inclusiv în desenele
animate pentru copii !!!;

• Crimele şi sărăcia sunt ceva normal şi obişnuit – din cauza filmelor americane care
rulează non stop la TV şi în cinematografe ne-am obişnuit să vedem sărăcie, suferinţă,
morţi, crime, sinucideri etc ca făcând parte normală din societate. Toate aceste lucruri
ne fac să nu mai percepem ca fiind aşa gravă omorârea în realitate a anumitor oameni
pentru un scop sau altul, in anumite situaţii sau altele gen războaiele pornite pentru
furtul de resurse şi exploatarea diferitelor popoare în lume etc… Din cauza violenţei,
sărăciei şi crimelor de la TV acceptăm mult mai uşor uciderile de civili nevinovaţi din
teatrele de război, acceptăm mai uşor milioanele de oameni săraci de pe planetă şi
chiar din propria ţară etc.

• Limbaj imbecil – ca pentru proști retardați mintal și de multe ori agramat
• Divertisment care să ne țină drogat creierul, anesteziat indiferenți față de realitate
• Promovare sărbători comerciale împrumutate din Vest – goana după cadouri (pe placul

companiilor vestice care fac profituri pe spinarea românilor); Cumpărați Crăciunul din
magazin! Tot ce contează de Crăciun sunt cadourile! Nu cumva să ratați celelalte ocazii
de a vă cheltui puținii bani pe care îi aveți pe nimicuri oferite de companiile din vest de
Valentine’s day, Halloween etc

• Promovarea ideii de terorism – insuflare de frică, teroare (omul este manipulat mai uşor
în stare de frică)

• Muzică de proastă calitate peste tot
• Ideea că mall-urile şi cumpărăturile = fericire
• Dorința de Lux, confort şi lăcomie VERSUS viața decentă!
• Vaccinuri pentru sănătate. Vaccinați-vă atât copiii cât și pe voi ca să trăiți bine! – o

minciună!
• Orice problemă de sănătate, cât de mică – băgați pastile! Pastile pentru sănătate! 
• Conformare și obediență față de autorități – știri privind plata impozitelor, amenzilor și

repercusiunile nasoale dacă nu te vei conforma Sistemului
• Rom în loc de țigan
• Manipulare politică externă – Siria, Libia, Rusia, Egipt, Gaddafi etc sunt de rău, dictatori

etc în timp ce UE + NATO sunt de bine, salvatori și minunați care “aduc Democraţia”
• Neadevăruri istorice – documentare, filme, știri, emisiuni tv, dezbateri care ascund

adevărul real, important şi relevant;
• E ceva normal să fii supravegheat tot timpul și să știe ”autoritățile” TOTUL despre tine,

TOT ce faci, spui, cauți, vorbești, scrii, comunici în orice
fel (internet, telefon mobil, carduri etc) și este spre

binele tău, desigur, împotriva oamenilor răi
care vor să îți facă rău; e spre binele public
împotriva teroriștilor etc

• Nu se mai poate face nimic pentru
a salva România! Trăiți-vă viața,

sistemul nu poate fi schim-
bat! Corupția e prea mare!
Politicul a căpușat totul!

Totul e pierdut! Demoralizați-
vă și NU acționați în vreun fel!

Perfect!
• Sistemul în care trăim este nor-

mal. Uite, așa e și în Europa și în
SUA.
• Ideea că acum suntem într-o perioadă de pace, când de
fapt noi suntem atacați continuu, distruși mental să nu
vedem realitatea
• Sistemul de justiție funcționează – o iluzie – funcționează
doar pentru cine trebuie sau cine nu contează…

• Ideea că în România există stat de drept și democrație
– aceasta e premisa de la care pleacă presa vândută,

deși este o premisă total FALSĂ.
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DIVERSE

TEORIA MASONICĂ A
EVOLUȚIEI SPECIILOR

LEGĂTURA DINTRE DARWIN, MARX,
NIETZSCHE ȘI HITLER

În ceea ce mă privește, sunt convins că teoria evoluției, și mai
ales amploarea la care a ajuns, va fi una dintre cele mai bune
glume din cărțile de istorie ale viitorului. Posteritatea se va
minuna cum o ipoteză atât de șubredă și dubioasă a putut fi
acceptată cu atâta credulitate. Malcolm Muggeridge, jurnalist,
scriitor și satirist britanic (1903-1990)
Cei despre care se crede că sunt fondatorii teoriei evoluției
speciilor sunt biologul francez Jean Lamarck și biologul englez
Charles Darwin. Potrivit istoriei clasice, Lamarck a fost primul
care a propus teoria evoluționistă, dar el a făcut greșeala să-și
bazeze argumentația pe „moștenirea trăsăturilor dobândite”, în
timp ce Darwin a propus ideea „selecției naturale” și a „supraviețuirii
celui mai adaptat”.

Cu toate acestea, trebuie menționat
aici și numele unui alt teoretician,
care a jucat un rol extrem de im-
portant în teoria evoluției: Erasmus
Darwin (1731-1802) (foto), bunicul
lui Charles Darwin. Acesta a fost
mason, dar nu unul obișnuit, ci unul
de grad 33, cel mai mare în loja
Time Immemorial Lodge of Can-
non-gate Kilwinning din Edinburgh,

Scoția.
Sir Francis Darwin, unul dintre fiii lui Erasmus a fost făcut mason
în Loja Tyrian nr. 253 din Derby, în 1807. Un alt fiu al său,
Reginald, intrase în aceeași lojă în 1804, iar Robert, al treilea fiu
al lui Erasmus și tatăl lui Charles Darwin, a fost de asemenea
educat de tatăl său pentru a deveni mason. Numele lui Charles
Darwin nu apare în documentele lojii, dar se spune că este
foarte probabil ca și el să fi fost mason, învățăturile lojii fiindu-i
transmise de bunicul său.
Ca autor al lucrării „Zoonomia–despre legile vieții organice”,
publicată în 1794, Erasmus Darwin este, de fapt, primul care a
propus ideea evoluției graduale a plantelor și animalelor. El a
sperat ca fiul său Robert să-i dezvolte și să-i publice teoria, dar
până la urmă această sarcină i-a revenit nepotului Charles, de
care acesta se va achita în 1859 cu succes. Tot Charles Darwin
este cel care a revizuit și a finalizat lucrarea bunicului său,
„Templul naturii sau originea societății” (The Temple of Nature or
The Origin of Society), și a trimis-o spre publicare în 1803.

Filozofia francmasoneriei se
bazează pe darwinism. Aceas-
ta, pentru că, deși este o ide-
ologie falsă, neavând absolut
nicio bază demonstrabilă, este
îm bră cată într-o haină știin ți -
fică. Teoria evoluției speciilor
a fost propusă doar pen tru a
legitima pilonii francmasoner-
iei: ateismul, răz boa iele, re-
ducerea populației și crearea
unui stat planetar unic, cu un
conducător unic, cu puteri

depline. „Revista masonului” (The Mason Magazine) tipărită în
Turcia, explică de ce masonii sprijină teoria evoluționistă. Ei
spun că teoria lui Darwin demonstrează clar că evenimentele
din natură nu sunt lucrarea unei entități divine și că ei încearcă
să impună lumii darwinismul ca teorie științifică pentru a-și pava
calea spre putere. Așadar, propagarea acestei teorii este pentru
ei o misiune de o importanță majoră: „Prima datorie pe care noi,
masonii, o avem este aceea de a ne situa de partea științei
pozitive, darwinismul, care este cea mai bună cale a ascensiunii
noastre. Iar pentru a ajunge la guvernarea mondială, este
necesar să îndepărtăm din mințile oamenilor concepte ca indi-
vidualism, familie, tradiție, patriotism și dogmă religioasă”.
Un exemplu grăitor, care dovedește că darwinismul este una
dintre cele mai mari înșelătorii ale francmasoneriei, este rezoluția
adoptată în una dintre reuniunile lor. În cadrul Consiliului suprem
al membrilor de gradul 33 al Francmasoneriei Misraim de la
Paris, este aprobată promovarea evoluționismului ca știință, în
timp ce ei înșiși își râd de această teorie: „Având în vedere acest
obiectiv [teoria științifică a evoluției], prin intermediul presei
noastre vom induce o încredere oarbă în această teorie.
Intelectualii se vor împăuna cu cunoștințele lor și, fără nicio
verificare logică, le vor aplica și le vor răspândi ca fiind valabile
din punct de vedere științific. 

Astfel, vom educa mințile în direcția pe care o dorim. Să nu
presupuneți nicio clipă că acest obiectiv este sortit eșecului.
Gândiți-vă doar la succesul pe care-l vom asigura darwinismului”.
După cum se vede, masonii recunosc deschis că se folosesc de
oamenii de știință și de mass media (controlată de ei) pentru a
prezenta această minciună drept adevăr științific, chiar dacă ei
înșiși o găsesc hilară. Când vorbesc despre succesul pe care-l
vor asigura darwinismului, masonii se referă, de fapt, la infiltrarea
acestei false teorii în universități, manuale și presă, ca adevăr
științific, discreditând în același timp pe cei care aduc argumente
împotriva teoriei evoluționiste.
Prin intermediul ideologiei darwiniste și prin metode de spălare a
creierului, n-a fost, bineînțeles, prea greu pentru francmasonerie
să declanșeze un val de ostilități, să promoveze rasismul și să
comită genociduri. Cu ajutorul unor francmasoni de rang înalt,
această societate secretă a împins lumea spre un dezastru
oribil. Complotul lor a dus la moartea a peste 350 de milioane de
vieți, care au trăit experiența celor două războaie mondiale fără
să înțeleagă ce li se întâmplă.
În cartea sa, The Secret Cult of the Order (Cultul secret al
Ordinului), Anthony Sutton afirmă: „Atât Marx, cât și Hitler, își au
rădăcinile în filozofia lui Hegel. Și rețineți că nietzsche-ismul,
darwinismul și marxismul au fost toate menționate în „Protocoalele
înțelepților Sionului”. Și nu întâmplător. Nazismul – o variantă a
fascismului – a izvorât din nietzsche-ism, iar comunismul din
marxism. Ambele au fost bazate pe principiile lui Hegel. Mai
mult, ambele au fost „dictaturi științifice”, legitimate de „știința
darwinistă”.
Interesul lui Hitler și al lui Marx în evoluționismul darwinist este
deja un fapt istoric. În perioada în care a locuit în Londra, Karl
Marx a asistat la conferințele lui T.H. Huxley despre evoluția
speciilor. Dându-și seama de asemănarea ciudată dintre conceptul
comunist al luptei de clasă și principiul darwinist al selecției
naturale, Marx i-a trimis lui Darwin un exemplar al cărții sale,
Das Kapital („Capitalul”), în 1873. Încântat de teoria evoluționistă,
Marx i-a cerut lui Darwin permisiunea de a-i dedica următorul
volum. Deci oricum i-am spune, fascism sau marxism, aripa
dreaptă sau aripa stângă, baza acestor filozofii este teoria
evoluției a lui Darwin. În cartea sa, Evolution and Ethics (Evoluție
și etică), anatomistul și antropologul scoțian Arthur Keith afirmă:
„Führerul german, așa cum am mai spus-o în repetate rânduri,
este un evoluționist. El a dorit să construiască o Germanie
conformă cu teoria evoluției”.
În cazul comunismului, ca și în cel al nazismului, rezultatul a fost
o enormă baie de sânge. A fost consecința firească a teoriei dar-
winiste și a dictaturii științifice. Aplicând ideile lui Darwin, atât
comuniștii, cât și fasciștii au omorât milioane de oameni. Aceste
două grupuri își au originile în elita Iluminaților, care urmăresc
aceleași obiective și în ziua de azi. Conform cu mantra darwinistă
„supraviețuirea celui mai adaptat”, victoria cere vărsare de sânge.
Această teorie satanică, infiltrată în societate ca „darwinism
științific”, a permis uciderea a milioane de oameni, a justificat
masacre și a distrus națiuni. Și totul s-a petrecut sub masca unei
baze științifice, aceea a supraviețuirii celui mai puternic, deși
toate dovezile științifice demolează această teorie.

Totuși, să nu-l incriminăm prea tare pe Darwin. Se cunoaște
faptul că el însuși a fost sceptic în privința teoriilor care i-au fost
transmise de bunicul său francmason: „Uneori mă trece un fior
rece... Mă întreb dacă nu cumva m-am dedicat unei fantezii”, în:
„Viața și corespondența lui Charles Darwin”, vol. 2, p. 229, vol.
editat la Londra în 1887, de către fiul său, Francis Darwin.

RĂZBUNĂRI
Alan Ralsky - Alan Ral-
sky a devenit multimil-
ionar folosindu-se de
spamuri de marketing pe
Internet. Cât de mult
spam? Compania sa tri -
mi tea și până la 250 de
milioane de e-mail-uri pe
zi, iar 10 dintre cele mai
cumplite acte de răz bu -
na re din istoriespamerii

spun că o întreagă aripă a casei sale ar fi fost plătită cu o
singură eliberare de email-uri, atât de mult! La un moment
dat, momentul răzbunării a venit, și ea a fost uriașă! Un
grup de oameni iritați de insistențele sale, a decis să-i dea
lui Ralsky o doză din propriul medicament. Ei i-au postat
adresa de acasă pe sute de site-uri web, iar Ralsky a în-
ceput să primească tone - literalmente - de junk mail. Apoi
au postat adresa de e-mail și numărul său de telefon, iar
acesta fost inundat chiar de lucrul pe care-l făcuse de mil-
ioane de ori – de spamuri! Ralsky s-ar fi plâns, mai târziu:
"M-au înscris pentru fiecare campanie de publicitate!
Acești oameni sunt nebuni! Mă hărțuiesc!". Totuși, pe cât
de supărătoare i s-ar fi părut răzbunarea, nu de la asta i
s-a tras necazul cel mai mare. La un moment dat a fost
acuzat de manipularea bursei și a trebuit să ispășească
51 de luni în închisoare.
Pierre Pecaud - Despre Pierre Pecaud, un cizmar
francez din secolul al 19-lea, se crede c-a fost sursă de
inspirație pentru Alexander Dumas, când a scris romanul
”Contele de Monte Cristo”.  Pierre s-a logodit cu o femeie
bogată, dar prietenii săi, Loupian, Solari și Chaubart ar fi
devenit geloși pe succesul ssău. Drept urmare, cei trei l-
au acuzat pe amicul lor că este spion englez.  Pierre a
stat în închisoare 7 ani, până când a reușit să-și plătească
libertatea cu o grămadă de bani primiți de la un alt deținut,
numit Tata Torri. O dată ieșit afară din temniță, pe parcur-
sul ur mă to rilor 10 ani s-a răcorit: l-a otrăvit pe Solari, l-a
uciș și pe Chaubart, iar pe Loupian (care se căsătorise
cu fosta sa logodnică) și-a exersat cele mai crude acte de
răzbunare. El a păcălit-o pe fata lui Loupian să se mărite
cu un criminal, după care a făcut în așa fel încât acela să
fie arestat. În cele din urmă i-a incendiat restaurantul
dușmanului său, după care l-a înjunghiat.

David Carroll - Pe
David Carroll s-ar putea
să-l știți pe ca pe chitaris-
tul din trupa ”Fiii lui
Maxwell”. În timp unei
excursii în Nebraska,
mani pulatorii bagajelor
de pe aeroport au reușit

să-i rupă chitara, de care acesta avea mare nevoie.
Păgubitul a depus o plângere și a încercat să obțină un
gen de compensație financiară, din partea liniilor aeriene,
pentru instrumentul distrus. Compania United Airlines s-
a eschivat de la o despăgubire. Refuzul l-a motivat pe
Carroll, care a lansat, în scurtă vreme, trei piese în care
se vorbea despre modul în care compania aeriană sparge
chitare, și publicul s-a dovedit foarte receptiv. Acțiunile
United Airlines au scăzut cu 10%, după lansarea acestei
răzbunări muzicale.

Cora Crippen - După ce
Cora Crippen a de-
scoperit că soțul său, dr.
Holly Crippen, avea o
aventură, ea a plecat re-
pede și în liniște cu banii
ei, în 1910. Dr. Holly și-
a vândut din avere, in-
clusiv din a10 dintre cele
mai cumplite acte de
răzbunare din istorie
Corei pentru a pleca

spre Statele Unite, cu iubita sa, Ethel le Neve. Însă au
fost găsite rămășițe umane, în subsolul casei Crippen, și
dr. Crippen a fost arestat, găsit vinovat și executat prin
spânzurare pentru uciderea soției sale dispărute.
În 2007, rămășițele umane presupuse a fi ale Corei, au
fost testate și s-a constatat că aparțin unui bărbat.
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LifeCo Bodrum
Va invit mai jos la o incursiune in paradisul sanatatii Bodrum-
Turcia, locul unde sanatatea se combina cu relaxarea si va-
canta.
Sa merg in Turcia sau sa nu merg in Turcia? Asta este
intrebarea care ma framanta in vara anului 2016, mai precis
iulie chiar dupa ce situatia politica din aceasta tara se clatina
din temelii.  Raspunsul a fost bineinteles afirmativ datorita in-
capatinarii cu care imi duc pana la capat proiectele pe care le
incep dar si pentru ca frica trebuie biruita de fiecare data cand
avem ocazia. Dupa o consultare cu oamenii politici apropiati si
cu prieteni care se aflau in Turcia, am decis ca Turcia va
ramane pe lista verii 2016.
Anul acesta era randul Bodrumului dupa ce cu un an inainte, in
2015, am vizitat Istanbulul, un loc care m-a fascinat cu bogatia
si culoarea culturii sale.  Bodrumul se afla in partea de sud
vest a Turciei cu deschidere la Marea Egee. Cunoscut inca din
antichitate sub denumirea latina de Halicarnas, are o suprafata
de 649 km² si  o populatie de 35.000 locuitori. Inainte sa
aterizez pe aeroportul micut dar cochet din Bodrum, doua
lucruri m-au frapat: peisajul muntos si zone saracacioase.
Spun ca am fost frapata de aceste doua aspecte vazute din
avion pentru ca nu ma asteptam sa vad munti chiar inainte ca
avionul sa aterizeze si saracie intro zona elitista, cum este
considerat Bodrumul.
Dupa o mica problema cu bagajul care fusese trimis la un
terminal international, soferul taxiului comandat de statiunea
unde urma sa ma cazez pentru 7 zile, m-a dus ca “gandul si ca
vantul” timp de o ora pe autostrada si apoi pe niste stradute
inguste si laturlanice care pareau a fi dintr-un sat mic si
neinsemnat din Romania si nicidecum strazi care sa duca la o
statiune luxoasa din Turcia. Dar, stiti cum e, cateodata lucrurile
rare si de calitate se afla in zone neasteptate. Statiunea unde
urma sa ajung, recomandata si frecventata de Andreea Marin,
se numeste LifeCo.
LifeCo Bodrum este o statiune de detoxifiere si sanatate care
ofera programe de slabit, vindecare a unor probleme de
sanatate dar si de mentinere a sanatatii si echilibrului. Aceasta
locatie in Bodrum este sora mai mare a altor patru  locuri de
sanatate: LifeCoAnkara, LifeCo Antalya, LifeCo Istanbul si
LifeCo Phuket Thailanda. Eu va voi povesti despre experienta
mea de la LifeCo Bodrum.

Atmosfera din acest resort in Bodrum este atat de calma si
prielnica relaxarii, detoxificarii suflet, corp  si minte poate si
pentru ca este ocrotita de vecinatatea muntiilor Yaran cu varful
cel mai inalt de 879 m.
Primul lucru pe care l-am facut cand am ajuns in acesta oaza
de liniste si relaxare, am servit o salata verde cu vlastari de
linte si un suc verde din mar, ghimbir si lamaie care a fost
delicios.  A doua zi dimineata, am inceput ziua cu o plimbare
prin imprejurimi, prilej cu care am aflat si de locatia de la
Marea Egee care se afla la 10 minute de mers pe jos. 

Intalnirea mea cu Holistic
Wellness and Healthy Liv-
ing Coach, Mirey Yuhay
a fost inca de la primele
minute foarte pozitiva si
promitatoare. Mirey este
o persoana foarte de-
schisa si plina de viata. 
Mi-a povestit cum lu-
creaza de 10 ani in acest
loc numit LifeCo Bodrum.
Mirey se autointituleaza
“the wounded healer”
tinand cont de suferinta
fizica si mentala pe care
le-a experimentat cand

era cu 50 de kg mai grea. Aceasta experienta o ajuta sa isi in-
teleaga si sa ii indrume corect pe oaspetii care vin in aceasta
statiune. Dupa o conversatie placuta cu Mirey, mi-a recomandat
4 zile de sucuri verzi, 1 zi de salate detoxifiante de 600 de
calorii, 1 zi mancare cruda de 800 de calorii si 1 zi mancare
cruda de 1200 de calorii. Acest program nutritional a fost
intregit de vitamine, spirulina, suc de lamiae, suc de iarba de
grau, apa sarata cu sare de Hymalaia dar si cu plimbari de
dimineata, inot, yoga, meditatie, baie turceasca (hamam),
masaj si sauna. Programul acesta de 7 zile m-a facut sa
slabesc 4 kg dar acesta nu e lucrul cel mai important. Ceea ce
este cel mai important este ca timp de 7 zile organismal meu a
avut oportunitatea sa de ocupe de curatienia proprie. De
fiecare data cand tinem post, sau ii dam organismului mancaruri
usoare, nu isi pierde toata energia sa digere alimentele, ci se
ocupa de balansarea tuturor functiilor acestuia. “Nothing tastes
as good as healthy feels.”- Mirey Yuhay.

A doua intalnire interesanta a fost cu cel care a creat LifeCo.
Numele lui este Ersin Pamuksuzer care s-a intamplat sa fie in
acesta locatie intr-una din zilele vizitei mele. Dupa 20 de ani
de agitatie in domeniul afacerilor, creatorul LifeCo si-a inceput
aventura sanatatii sale cand in 2002 a luat parte la un program
de detoxifiere. Impresionat de rezultate ca pierdere in greutate,
cresterea energiei, somn mult mai odihnitor, piele curata si lu-
minoasa, stare generala de bine si claritate in gandire, a decis
sa cerceteze tratamente de sanatate si filozofii in intreaga
lume. Domnul Pamuksuzer a tinut o conferinta la care am luat
parte si in care si-a impartasit experienta dar si informatiile pe
care le detine in urma cercetarii si experientii sale. Clasamentul
sau de sanatate ar fi urmatorul: 1. Apa este cel mai important
aliment 2. Vegetalele 3. Legumele 4. Granele integrale in
special orezul si fulgii de ovaz 5. Semintele si nucile. Restul
este considerat rasfat in opinia sa. Indemnul fondatorului
LifeCo pentru o viata sanatoasa este de 70-80% din alimentatia
noastra sa fie alcatuita din cele 5 elemente mentionate mai
sus iar restul de 30-20% sa fie alcatuit din alimentele care sunt
considerate rasfat. Procesul de vindecare la orice boala are 3
abordari: intentie, dieta si remedii natural. Totul porneste in
cap, toate procesele organismului sunt dicatate din centrul de
comanda, si anume capul nostru. Exercitiile fizice ajuta curatarea
sistemului limfatic iar trambulina si aparatul care te tine cu
capul in jos sunt preferatele sale. 

O alta intalnire placuta a
fost cea cu doctorul
Bedreddin Ulusoy care
considera ca nutritia este
neglijata in medicina gen-
erala. Domnul doctor con-
sidera ca exercitiul fizic
schimba numaraul de mi-
tocondrii in celula mus-
culara, ceea ce nici un
fel de medicament nu
poate sa faca acest lucru.
Dr. Beddredin Ulusoy are
in echipa sa un grup de
oameni si lucreaza de 7
ani la LifeCo Bodrum.

Cafeaua, ceaiul de hibiscus, vegetalele murate, cartoful dulce,
carne de 3 ori pe luna sunt recomandarile principale in ceea ce
priveste sanatatea si echilibrul. Postul cu apa sau sucuri
vegetale odata pe luna poate reduce diabetul si infarctul cu
35%. “We live in a civilized world thretened by itself”-
Dr.Ulusoy.

Si daca tot vorbim de diabet,
am cunoscut pe domnul Sorin
Cristian Hermenean, diabetic
de 10 ani care la insistenta
sotiei sale a acceptat sa pe-
treaca 14 zile la LifeCo Bodrum.
Dupa numai 3 zile de program
de detoxificare, glicemia lui
Sorin care era intre 200 si 300
inainte sa ajunga la Bodrum,
scazuse la 80, valoare normala
fiind intre 70 si 100. Sorin a
combinat sucurile verzi, salatele

si mancarea cruda vegana cu plimbare, inot, masaj, sauna si
yoga in fiecare zi. Dupa 14 zile a slabit 6 kg si a plecat acasa
in Arad fara diabet. “If you fail to plan, you plan to fail” -
Sorin Hermenean.

La sfarsitul vizitei mele am vrut
sa o felicit pe directoarea gen-
erala a acestei oaze de
sanatate, liniste si calm, Serpil
Karkmaz Alsahin. Am fost foarte
curioasa sa aflu despre secretul
ei managerial in ceea ce priveste
calitatea serviciilor si a person-
alului. Personalul acestui loc
m-a impresionat cu exactitatea
cu care ne serveau sucurile si
vitaminele. Eram serviti de 10
ori pe zi iar acesti oameni aveau

talentul si determinarea sa ne gaseasca la ora fixa fie ca ne
aflam la yoga, piscina, sauna sau masaj. Serpil a impartasit cu
mine ca unul din secrete sa ai un personal atat de loial este sa
fie tratati ca facand parte din familia LifeCo, nu ca si angajati.
Inainte sa fie angajati, li se da oportunitatea sa experimenteze
detoxificare pentru cateva zile, astfel sa se puna in pantofii
oaspetilor si sa ii inteleaga. E foarte important sa ii intelegi pe
oamenii din jur pentru ca intelegerea duce la comportare
corecta. Serpil lucreaza de 10 ani in acceasi companie si o
face foarte bine. “Here at LifeCO, money is not the target,
people come first” - Serpil Alaşahin

Fazil Alaşahin este food
and beverage manager si
ne-a facut de cateva ori
demonstratii culinare raw
vegane.  De exemplu, daca
doriti sa va curatati ficatul,
urmati urmatoarea reteta:
puneti in Vitamix usturoi,
ghimbir, ardei rosu iute,
lamaie si ½ ligurita ulei de
masline. 

Un suc foarte sanatos
baut zilnic de 3 ori
pe zi: frunza de sfe-
cla

spanac
rucola
castravete
lamaie 

Daca vreti sa inlocuiti laptele animal cu cel vegetal, Fazil ne-a
aratat cum sa facem lapte de migdale:

1 pahar de migdale lasate la inmuiat timp de 7 ore in
prealabil 
3 pahare de apa mixate in Vitamix blender. 
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Sushi vegan: 
1. In locul orezului traditional:

100 gr. caju inmuiat in prealabil
5 gr drojdie nutritionala 
500 gr de conopida
o lingurita de sare
Ingredientele se pun in robotul de bucatarie, se maruntesc
pana cand arata cu orezul traditional. 

2. Umplutura vegetala:
ardeiul rosu dulce
castravetele
morcovul
Legumele se taie foarte fin. 
Se intinde o foaie verde de alga “noori” si se rostogoleste
pana cand se face un rulou care se taie in bucatele ca
sushi-ul cu peste.

Si pentru ca acest loc se ocupa
de toate aspectele fiintei noastre
minte, corp si minte, Melek
Mjaanes este terapistul holistic
care se ocupa de detoxificarea
mentala. Inainte sa  vina la
LifeCo Bodrum, a calatorit si
a locuit in New York, Los An-
geles, Zanzibar.  Melek ne
ajuta sa ne identificam gandurile
care cauzeaza suferinta, frus-
trare, enervare si confuzie. 

Sibel Acemyan este motiva-
tional breath coach ghideaza
rezolvarea problemelor prin
respiratie.

Oaspetii, clientii pe care i-am
cunoscut si cu care m-am im-
prieteneit la LifeCo Bodrum
sunt foarte speciali.

Inca din primele
momente m-am
imprietenit cu Fri-
da Thaler, director
la Hulchi Belluni
Jewllery din Bel-
gia. Frida este o
femeie deosebita
si prietena sincera
care vine de 6 ani
in Turcia si care

a stat 21 de zile in aceasta locatie. 
Ana Ivanova, creatoarea blogului www.anaiva.com, originara
din Rusia dar care traieste la Londra, 
Kemal Yildirim, om de afaceri din Izmir, Turcia dar care traieste
in Elvetia. 

Doctora oftalmolog Turin Eroglu Kaynak
Maria Rita Epik, proprietara unei scoli de muzica din Izmir.

Aceasta este vacanta din care pleci cu kilograme in minus,
claritatea in gandire, ten si privire luminoase.
Va recomand calduros LifeCo Bodrum Turcia pentru insanatosire,
relaxare, rasfatare, detoxificare si incarcare de baterii.

Georgeta Gropineanu

www.thelifeco.com/en/centers/bodrum

Marea Egee
dimineaţa

Perfizie 
vitamina C, 

Oxigen terapie
şi Luminette

Trambulină

Piscină cu apă ozonată
Restaurant

Hamam
baie turcească

Angel of water - Colonhidroterapie
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CUVINTE ÎNCRUCIŞATE

GRILĂ 15x15 de:  Adi Botea

ORIZONTAL şi VERTICAL:

1) Referitoare la cristalografie. 

2) Sosuri din făină cu ceapă – Cui de fier pentru fixarea şinei pe roată. 

3) Produce o stare de agitaţie – Holbat (reg.). 

4) A fi la curent – Neîngrijiri. 

5) Diminutiv pentru tătic (reg.) – Persoană care scrie frumos. 

6) A seca o baltă – Rectilinie. 

7) Întins de la un capăt la altul – Pâlnioară – Instrument de cusut.

8) Tovărăşii minereşti – Alcool etilic (pl.). 

9) Pene de găini! – Sleite de puteri – A poseda. 

10) Vase pentru spălatul rufelor (reg.; dim.) – Stil de înot. 

11) Participantă la o formă de parteneriat – Arbore exotic cu flori albe şi fructe

comestibile. 

12) Prelucrarea unui metal preţios în formă de filigran (pl.) – Numele semivocalei

i. 

13) A răbda – A aclama. 

14) A compătimi – Produs alimentar dietetic pentru diabetici. 

15) Lipsă de naturaleţe.

Francmasoneria şi semnificaţia
ocultă a “mâinii ascunse”

“Semnul cu mâna”: al doilea secret din cadrul
ritualului masonic al “Arcii Regale” Ritualul care se
ţine în iniţierea în acest grad masonic semnifică
întoarcerea la Ierusalim a celor Trei Mari Masoni,
care au fost ţinuţi captivi în Babilon. Toată ceremonia
este complexă, iar la un moment dat, iniţiatului i se
cere să înveţe o parolă secretă şi un semn cu mâna,
pentru a trece printr-o serie de secrete. 

Imaginea reprezintă “semnul cu
mâna”, din cadrul celui de-al
doilea secret, aşa cum este
prezentat în cartea lui Malcolm
Duncan:
Stăpânul celui de-al doilea
secret: Cuvintele mele sunt
Shem, Japhet şi Adoniram;
semnul meu este acesta: mâna
ţinută la nivelul pieptului. Este
imitarea ordinului pe care l-a dat
Dumnezeu lui Moise, de a-şi
pune mâna în sân, iar când a

scos-o, aceasta era albă ca zăpada de lepră.
“Ceea ce suntem reprezintă ceea ce facem”
Semnificaţia simbolică a acestui gest poate explica
motivul pentru care el este atât de larg utilizat de
către masoni. Mâna ascunsă doreşte să le arate
celorlalţi iniţiaţi că cel care face acest simbol face
parte din frăţia secretă, iar acţiunile sale au fost
inspirate de filozofia şi credinţele masonice. Mai mult,
mâna care execută acţiuni este ascunsă în spatele
hainelor, acest lucru referindu-se la natura schim bă -
rilor din acţiunile masonilor.
Iată în continuare câţiva oameni celebri care au
folosit acest simbol.

George Washington

Solomon-Rothschild

Karl Marx V.I. Lenin Trotsky Stalin

Klaus W. IohanisTed CruzAshton KutcherPapa Francis

Simon Bolivar AtatürkJohn W Booth, asasinul lui Lincoln

Lafayette Napoleon Bonaparte Mozart
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DIN LUMEA VEDETELOR

ULTIMA SPOVEDANIE pentru EVZ
a marelui ACTOR.

Sebastian Papaiani
s-a stins din viaţă

Îndrăgitul actor Sebastian Papaiani, alături de care generații
întregi au crescut și au râs împreună, a murit la vârsta de
80 de ani. Marele actor a suferit, pe 23 mai, un accident
vascular cerebral. Pe 1 februarie 2016, Evenimentul zilei
a publicat ultimul interviu cu maestul Papaiani. A fost ca o
spovedanie.

Îndrăgitul actor Sebastian Papaiani a încetat din viaţă, la
vârsta de 80 de ani. Actor român de etnie greacă după
tată, Papaiani s-a născut pe 25 august 1936 în Piteşti.
Redăm mai jos ultimul interviu acordat de Sebastian Pa-
paiani.
Am petrecut cu Sebastian Papaiani cinci ceasuri, astă-
iarnă, într-un restaurant indian de pe lângă blocul său. Un
an am tot tras de el să ne întâlnim. Mereu se scuza că are
nu-știu-ce de făcut, mult mai important ca un interviu. Ba
că leagă via, ba că are spectacol, ba că e obosit. Până la
urmă a venit. Afară era un polei sticlă. A căzut de trei ori,
pe drumul de acasă până la locul întâlnirii, dar nu a vrut
să vină cu bastonul, să nu râdă lumea de el. Şi n-a
întârziat deloc. A băut, cot la cot cu mine, trei rânduri de
whisky şi a mâncat o mâncare indiană aşa de iute de
puteai chema pompierii de alături, din Dealul Spirii. După
ce l-am intervievat, m-a luat el la întrebări. Că cine sunt,
de unde vin, ce fac şi încotro mă îndrept. La sfârșit m-a
întrebat, hâtru, ca Păcală: „Mă, băiatule, tu mi-ai luat
interviu sau io ție?”.

Căpșună, Pompei, Ieremia, Gogu a lu’ Pupăză și Păcală
Cele mai dragi roluri, mi-a spus maestrul, i-au fost
„Plutonierul Căpşună”, din seria „B.D.”- urilor, şi Ieremia,
din „Toate pânzele sus!”. Niciodată n-a cerut un rol, dar a
refuzat destule. „Am vrut să mă fac marinar, dar n-am
putut, că m-a legat tata de pat”, râdea el. A ajuns, însă,
cumva, să navigheze pe cea mai iubită corabie a românilor:
Speranţa. A fost polițist, șofer, tehnician veterinar, gigolo,
escroc și multe altele. Deşi nu a mai apărut în filme de
lung metraj, şi azi îl opreşte lumea pe stradă şi îi spune
ba Căpşună, ba Pompei, ba Ieremia, ba Gogu a lu’
Pupăză sau Păcală. Are poveşti cât pentru fiecare din
cele 66 de filme în care a jucat. Şi aproape tot atâtea
piese de teatru.

Cinci ardei iuți la o ciorbă
Sebastian Papaiani este aproape octogenar, dar s-a com-
portat ca unul de 40 de ani. „Io mănânc cinci ardei iuți la o
ciorbă și, dacă mă pun la chef, o sticlă de whisky e doar a
mea. Numai că nu prea mai am cu cine să mă așez la
masă...”, era trist maestrul. Colegii săi de generaţie s-au
cam dus şi cei rămaşi nu mai fac faţă. A ajuns la vârsta
senectuţii: 80 de ani. E mult, e puţin? Sebastian Papaiani
se uita cu ciudă în paharul gol: „Dumnezeu ştie!”. Se tot
freca pe genunchi. Îl dureau, de la căzături. „Noroc că ştiu
să cad! Că am făcut şi cascadorie, în «Păcală»!”, brava
marele actor. L-am întrebat ce înseamnă pentru el, la
vârsta sa, „Carpe diem”? A râs: „E așa de bine să stai…
Să stai locului. Nu e bine să n-ai bani! Acum, ți-am făcut
rabat că, de obicei, cer bani pentru interviuri!”.
Averea sa: un apartament și o mașină
Papaiani a fixat întâlnirea la un local indian, Taj, pe undeva
pe lângă Mariott. Îi place mâncarea indiană sau e doar o
nostalgie după Raj Kapoor? Se destinde: „Îmi place mân-
carea indiană, că e iute! Ardeiul iute e o nebunie!”. În timp
ce stăteam de vorbă a comandat două feluri de mâncărici
cu miel la cuptor. Una din ele, cu sos Vindaloo, a fost o
bombă! Cât despre starul indian, zicea că i-a plăcut pe
atunci, dar că acum îl consideră naiv. „E superficial! Păi,
indienii, când nu mai au ce spune, cântă și dansează!”.
Dar el, marele Sebastian Papaiani, cu ce s-a ales după o
viață? Marii actori americani, francezi, italieni sau englezi
au vile, yachturi și limuzine. Actorul e resemnat: „Cu
nimic! Un apartament și o mașină nu înseamnă nimic!”.
Când am cerut nota, nu m-a lăsat să plătesc: „Las’ că
data viitoare dau tot io!”. Abia aştept. Dumnezeu să aibe
grijă de zilele dumneavoastră, maestre!
Telenovela, ultima speranță pentru marii actori
Florin Piersic tocmai ce împlinise 80 de ani. Geo Costiniu
doar ce murise, de ciroză. Domnul Papaiani explica
tragicul destin: „De şpriţ te apuci când eşti nemulţumit…
El făcea figuraţie la Odeon!”. În 2014, Poșta Română i-a
pus poza pe un timbru de un leu și șaizeci de bani. O fi
ieftin, o fi scump? Maestrul a roșit: „Habar n-am! Lumea e
drăguță... Mă iubește directoarea de la «Timbre»… Prețul?
Sigur că e mic”. Nu îi place mai niciunul dintre tineri actori
de astăzi? „Nu-i văd! Pe vremuri era altă metodă. Acum îţi
faci meseria la TV prezentând glumiţe. Nu ştiu ce să zic...
Nu prea i-am văzut jucând. Din păcate, televiziunile nu
mai fac teatru...”. Acum, la modă sunt telenovelele. Cum i
se par astfel de roluri? Mulți zic că sunt ușurele, dar banii
sunt frumoși... Gheorghe Visu, Dinică, Maia Morgenstern
şi Horaţiu Mălăele au roluri memorabile. Chiar şi el, în
„Nimeni nu-i perfect” sau „Daria, iubirea mea”, „Numai
iubirea” sau „Lacrimi de iubire”. Era nemulțumit: „Rolurile
sunt superficiale. Nu rămâne nimeni cu ele. La mine au
fost şi banii, şi dorul de teatru... E meseria mea, cum să
câştig un ban, că am o pensie de 1.880 de lei!”, s-a
îmbufnat marele nostru actor.
„Păcală n-are CNP! Păcală am fost eu?”
Care e rolul cu care a avut cel mai mare succes, în filme?
Care i-a plăcut mai mult? Maestrul era sigur pe el: „De
succes? Păcală! Da’ nu mi-a plăcut! Păcală n-are CNP!
Ştie cineva cum arată? Păcală am fost eu!”. Acum, la
vârsta înţelepciunii, simte el că a ratat un rol pe care ar fi
vrut să-l joace? Papaiani şi-a strâns mâinile ca într-o
menghină. „Eu n-am cerut niciodată, nici în teatru, nici în
film, vreun rol! Eu nu știu să cer!”. Papaiani vorbeşte tare,
cum obişnuiesc oamenii în vârstă. Recunoaşte, totuşi, că
și-a dorit rolul lui Don Quijote. Interpretul lui Pompei, din
„Toamna bobocilor”, filozofează: „Don Quijote e inteligența
visătoare, pe când Sancho Panza e tâmpenia visătoare”.
Preferații săi: Alain Delon și Vasilica Tastaman
Dacă se năștea în America, ar mai fi fost actor, l-am
întrebat? L-a tentat, vreodată, Hollywood-ul? „Cred că
ăsta era destinul… De unde am plecat eu, nimeni nu mă
credea, ba chiar râdeau! Tata voia să mă facă inginer
auto. Ar fi fost bine...”, se distrează actorul. „Iar Hollywood,
de aici? Păi, americanii l-au dat afară și pe Charlie Chaplin!
Acum, însă, e altceva. Acolo fac meseria de distracție, se
însoară, fac copii... Eu mi-am respectat meseria. Profesia
asta nu se face doar pe scenă, ci și în afara ei!”. Ce actori
și actrițe îi plac? Are preferințele sale: „Teatrul are o limbă
a lui... La fel și filmul. Alain Delon mi-a plăcut când a
debutat. Aveam încredere în el și în povestea vieții sale.
N-a avut părinți și a crescut într-o casă de curve! De la
noi, Calboreanu! Iar actrițe, Vasilica Tastaman și Myrna
Loy! 

A murit Ioan Gyuri Pascu. 
Avea doar 55 de ani

Actorul Ioan Gyuri Pascu a murit luni 26 septembrie dimineaţă,
la vârsta de 55 de ani.

Decesul a survenit în urma unui stop cardiorespirator iresuscitabil. 
Informaţia a fost confirmată, pentru AGERPRES, de coordonatorul
SMURD Bucureşti, medicul Bogdan Opriţa.
"Două echipaje SMURD s-au deplasat la faţa locului. Este
vorba despre un stop cardiorespirator iresuscitabil", a declarat
pentru AGERPRES coordonatorul SMURD Bucureşti, medicul
Bogdan Opriţa.
Ioan Gyuri Pascu a murit acasă, în jurul orei 5,00 dimineaţa.
Manevrele de resuscitare au durat aproximativ o oră.
Actorul şi muzicianul Ioan Gyuri Pascu s-a născut la 31 august
1961, la Agnita, în judeţul Sibiu.
În 1987 a devenit membru în grupul 'Divertis', alături de care a
încântat publicul timp de 20 de ani, participând la multe
spectacole live, emisiuni de radio şi televiziune.
Ioan Gyuri Pascu a murit având DATORII IMENSE. DETALII
INCREDIBILE despre CUM A ÎNCEPUT DECLINUL pentru
artist şi drumul DE LA MĂRIRE LA DECĂDERE
Ioan Gyuri Pascu a lăsat în urmă multă durere în rândul familiei
şi al apropiaţilor. Odată cu moartea sa au apărut la suprafaţă
mai multe detalii despre viaţa personală, printre care se regăsesc
şi unele legate de nişte datorii 
Conform wowbiz.ro, Ioan Gyuri Pascu a avut probleme mari în
afaceri, iar încercările de a câştiga bani au fost sortite eșecului.
Cea mai bună perioadă din punct de vedere financiar a fost cea
în care Gyuri Pascu a colaborat cu trupa Divertis, în care era și
asociat. Câştigurile obţinute acolo au fost reinvestite în prima
casă de producție muzicală independentă deschisă în România,
în 1992, Tempo Music.
Totuşi, între 2010 și 2014, această afacere a devenit o problemă,
iar la final datoriile către stat ajungeau la 213.951 lei, adică
aproape 50.000 de euro. Nici clubul Gyuri’s Pub nu a funcţionat
aşa cum îşi dorea artistul, astfel că a fost închis. În plus, şi
divorțul de fosta lui soție, Daniela, în 2010, i-a afectat bugetul
lui Ioan Gyuri Pascu. Judecătorii decideau că artistul trebuia să
plătească lunar o pensie alimentară de 3.000 de lei. Toate
aceste detalii financiare l-au făcut pe artist să acumuleze datorii
foarte mari.

Selfie69 a devenit filmul 
românesc cu cele mai mari 

încasări din ultimii 26 de ani 
Comedia "Selfie69" a prins foarte bine la public, iar incasarile
de peste 1,4 milioane de lei au facut din aceasta productie
filmul romanesc cu cele mai mari incasari de box office din
ultimii 26 de ani.

Productia regizata de Cristina Iacob a fost urmarita de 86.770
de spectatori si a avut incasari de 1.466.788 de lei in perioada
16 septembrie - 2 octombrie, potrivit Cinemagia.
Recordul anterior era detinut de filmul "Pozitia copilului" cu
incasari de 1.252.312 de lei. Topul continua cu "Selfie" (1.145.986
de lei), "Minte-ma frumos" (956.036 de lei), "Garcea si oltenii"
(799.585 de lei), "Ho Ho Ho 2: O loterie de familie" (774.802 de
lei), "Despre oameni si melci" (756.425 de lei), "Eu cand vreau
sa fluier, fluier" (727.675 de lei), "4 luni, 3 saptamani si 2 zile"
(653.497 de lei) si "De ce eu?" (507.780 de lei).



BANCURI
• Din memoriile bulibasei: "Cand eram mic, mama imi lua

tot ce-mi doream, iar tata tinea de sase..."
• Fiecare barbat de succes are in spatele lui o femeie.

Daca succesul continua, mai apar si altele...
• Doi prieteni, un englez si un chinez se plimbau impreuna

prin Londra.
- Uita-te la toate steagurile astea! Imi umplu sufletul de
mandrie patriotica!
- Dar Chan, tu esti chinez iar astea sunt steaguri britan-
ice!
- Da? Uita-te la etichete...

• De camasa unui pacient care a fost adus de urgenta la
spital cu imbulanta, era prins un biletel:
"Domnilor doctori, aceasta este epilepsie, nu apen-
dicita...De apendicita am fost operat deja de trei ori!"

• O batranica la Pescarie: - Domnu', e proaspat pestele?
- Pai, nu vedeti ca este viu, cum sa nu fie proaspat?!
- Bine, bine, maica, raspunde batrana, vie sunt si eu,
dar nu proaspata...

• Bărbaţii care zic că locul femeii e la bucătărie, pur şi sim-
plu nu ştiu ce să facă cu ea în dormitor.

• Fiecare femeie are nevoie de un bărbat care să-i strice
rujul de pe buze, nu rimelul de la ochi.

Sexul, religia, tabuurile
și educația de manual

de Academia Caţavencu 

A început încă un an școlar. Cu toate marginaliile ce i se
alocă în mod repetat acestui eveniment. Dezbaterile le
știm. Mai ales cele legate de omiprezentul manual de re-
ligie. Despre care n-aș mai aminti nimic în cele ce
urmează. Îmi dă, totuși, târcoale, un gând: acela de a mă
califica, tehnocrat vorbind, pentru o zi, ca ministru al
Educației. O zi. Suficient cât să introduc, la urgență,
educaţia sexuală în școli. Căci, nu-i așa?, faptul că suntem
pe primele locuri în lume la mame minore ar trebui să ne
dea mai mult de gândit decât arderile în iad cauzate de un
film văzut duminica ori de participarea la un concert de
rock.
Lipsa educaţiei în privinţa sexului produce frustraţi.
Frustraţii sexuali nu sunt productivi pentru societate,
credeţi-mă pe cuvânt. Iar sexul, zic eu, e forţa invizibilă din
spatele oricărei societăţi sănătoase. Bine, poate să fie şi
vizibilă dacă eşti exhibiţionist sau onanist, dar astea-s
excepţii, cred. Sexul înlătură coşurile, stresul şi nevoia de
a te lua la bătaie cu oricine ţi se pare că se uită urât la tine.
Cel puţin aşa mi s-a zis. Iar dacă vă uitaţi pe site-urile de
specialitate şi citiţi întrebările utilizatorilor (de toate
vârstele), o să vă cruciţi. Ptiu, drace, am folosit un termen
religios.
În fine, iniţial o să râdeţi până veți faceţi hernie de disc,
apoi o să vă deprimaţi. Mă rog, eu nu mă deprim niciodată,
aşa că râd de fiecare dată. Sincer, nu înţeleg cum cei care
răspund la întrebările alea ce dau măsura culturii generale
a românului pot face asta cu seriozitate. Mai cu prisosinţă
când sunt de genul: 
„Am făcut-o în fund, pot să rămân gravidă?”; 
„Am dat cu duşul peste păsărică, m-am dezvirginat?”; 
„Dacă mă masturbez, rămân orb sau mi se micşorează

penisul?”; 
„Am făcut dragoste cu prietenul meu şi a lăsat înăuntru,

sunt însărcinată?”. 
Ultima e, de departe, preferata mea. Eu aş fi întrebat-o ce
a lăsat înăuntru, telefonul, cheile de la maşină, portofelul,
pisica?
Fireşte, nu vreau să se înţeleagă că numai românii au
problema asta. Fiecare naţie are rataţii ei. De pildă, îmi
aduc aminte de cazul unui cuplu de nemţi pocăiţi sau ceva
de genul ăsta, care s-au dus la medic să afle de ce nu pot
avea copii. În condiţiile în care singurul lor contact cât de
cât sexual era sărutul.
Problema e că la noi ăştia sunt majoritari. Bine că sunt
bigoţi, nu?

Soțul ideal – fabulă
Într-un sat, o vacă grasă, Cum sunt vacile tâmpite,
Dar frumoasă şi lăptoasă, S-a gândit să se mărite.

Boii, de la mic la mare, Au venit cu tot belşugul,
Toţi voiau să se însoare, Că-s deprinşi să tragă jugul.

Vaca, însă, ca o fată Cu avere şi trusou,
Îi respinge, îngâmfată: -Cum să mă mărit c-un bou ?

E un cal prin curţi vecine, Care, pătimaş, mă strânge,
El e genul meu, tip bine, Armăsar sadea, pur-sânge !

Vaca, tot făcându-i curte, Îşi atinse idealul.
După tratative scurte, S-a căsătorit cu calul.

– Ah, ce şansă pe mireasă!      Comenta în pom o cioară,
El – aristocrat de rasă. Ea – o biată pierde-vară.

Dar, curând, ce tragedie! Vaca se certă cu calul,
Pân’ departe-n deal la vie, S-auzea întreg scandalul.

În zadar, când stingea lampa,   Vaca-n fiecare noapte,
Se plimba, făcând pe vampa,   Cu ispitele-i de lapte.

Ba, mai mult, se întâmplase,    Ca -jucând pe-ndrăgostita-
Calul, furios, îi trase Două palme cu copita!

Şi atunci, cu resemnare, Vaca prinse a pricepe
Cum că soţul ei mai are Trei amante, toate – iepe.

Asta-i prea de tot, îşi zise, Îl dau dracului de cal!
Şi-ntr-o seară părăsise Domiciliul conjugal.

Slabă, galbenă, uscată De necazuri şi nevoi,
Vaca noastră, resemnată, Se întoarse printre boi.

Dup-atâta chin şi jale, Vaca multe a-nvăţat.
Primul bou ieşit în cale Îl acceptă de bărbat.

Nunta lor a fost vestită, Că s-a dus prin văi ecoul:
-Ce pereche potrivită! (Vaca noastră şi cu boul).

Ea comandă, el ascultă. El – cu munca, ea – tapaj.
Este, fără vorbă multă, Tipul clasic de menaj.

Totuşi, vaca (ne şopteşte un măgar – c-aşa-i măgarul),
Prin păduri, mai zăboveşte,     Uneori, cu armăsarul.

Dar eu cred că-i calomnie, Măgăria ce ne-o spune.
Totul e că-n căsnicie, Treaba merge de minune.

Vaca poate, ştie satul, Chiar şi grajdul să-l răstoarne.
Boul nu-i decât bărbatul. Ca dovadă: poartă coarne !

Şi aşa, trec ani şi ani Şi precum am prins de ştire,
Au făcut şi trei juncani Şi trăiesc în fericire.

În povestea mea, de faţă, Nu e nici un lucru nou:
Pentru orişicare vacă, Soţul ideal e-un BOU !
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Piramida Conştiinţei
Dr. David R. Hawkins a elaborat o harta a nivelurilor de constiinta umana, denumita si „Scala
Constiintei” sau „Piramida Constiintei”, folosind kinesiologie aplicata pentru a masura nivelul vi -
bra  tional al fiintelor umane. David Hawkins a studiat și experimentat zeci de ani nivelele de
constiinta si a descoperit o scara logaritmica ce echivaleaza cu diferite nivele energetice core-
spunzatoare. Fiecare nivel de dezvoltare a constiintei iti determina gradul de fericire, emotiile pe
care le simti de obicei, procesele ce au loc in interiorul tau si vi ziu nea generala asupra vietii. Prin
tot ceea ce faci si descoperi in dezvoltarea ta personala vei simti mereu evolutia ca pe o extindere
a constiintei tale. Exista și factori externi tie cum ar fi stilul de viata, prietenii, banii, sanatatea ce iti
pot reflecta nivelul tau de dezvoltare. Dar cel mai important factor ce tine de interiorul tau, este
nivelul de extindere a constiintei tale. Altfel spus, cind anumite lucruri ajung sa faca parte din
realitatea experimentata de tine, se poate spune ca ti-ai extins con stiin ta in acea zona.

Cum sunt descrise nivelurile de constiinta:
ILUMINAREA: 700–1000 * Acesta este cel mai inalt nivel al constiintei umane. Au ajuns aici

personaje care au marcat fara echivoc istoria umanitatii: Iisus, Buddha, Krishna, etc.
PACEA 600–700 * Pacea este obtinuta intr-o viata in care ne abandonam complet Creatorului sau

mai bine-zis existentei. Este locul pe care Hawkins il numeste iluminare. Aici, linistea si
nemiscarea mintii este atinsa, permintand revelatii constante. Doar 1 din zece milioane de
oameni reuseste sa ajunga la acest nivel.

FERICIREA: 540-600 * Acesta este nivelul atins de sfinti si persoanele avansate la nivel spiritual.
Pentru ei, dragostea devine neconditionata si astfel, acest sentiment este urmat de multumire
si fericire constanta. Nicio tragedie sau eveniment nu poate sa destabilizeze o persoana care
traieste la acest nivel de constiinta. Ei par sa inspire si sa ii infuzeze pe toti cei din jurul lor. Viata
lor este in completa armonie cu dorinta divina si fructele acelei armonii sunt exprimate in
fericirea cu care aceste persoane traiesc pe Pamant.

Nivelul Intelegerii: 400–500 * Nivelul stiintei, al dorintei pentru cunoastere. Setea de cunoastere
este mereu de nestavilit pentru acesti oameni. Sunt oameni care nu isi irosesc timpul cu
activitati care nu le hranesc aceasta nevoie. Acesti oameni au nevoie sa analizeze si sa vada
viata si experientele lor din exterior. La acest nivel poate surveni si un esec pentru ca acesti
oameni nu reusesc sa separe subiectivul de obiectiv si uneori par sa rateze esenta. Paradoxal,
la acest nivel pot surveni blocaje care nu permit trecerea catre un nivel mai inalt de constiinta.

IERTAREA: 350-400 * Daca curajul reprezinta constientizarea faptului ca tu insuti esti sursa ex-
perientelor vietii tale, aici este nivelul unde constientizezi ca tu devii creatorul acestor experiente.
Este momentul cand reusesti sa iti trezesti potentialul prin actiune. Este momentul cand iti pui
idealuri si te auto-depasesti, trecand de limitari ce le aveai in trecut. Este momentul cand
constientizezi ca poti prelua controlul asupra vietii tale. Cei care traiesc la acest nivel de vibratie
duc la bun sfarsit orice lucru inceput si nu au frica de esec.

Optimismul: 310-350 * Acesti oameni din jurul tau care sunt mereu optimisti – este de fapt nivelul
lor deconstiinta. Ei vad viata ca pe o mare imensa de posibilitati. Nu se complac in situatii si nu
se plang. Se straduiesc sa dea tot ce e mai bun si au o vointa de fier.

Neutralitatea/ INCREDEREA: 250-310 * Este
nivelul flexibilitatii. Sa fii neutru inseamna sa
nu fi atasat de rezultatele intamplarilor. Individul
este multumit cu viata sa si cu si tua tia sa si
pare sa nu aiba destula motivatie pentru
auto-imbunatatire si evolutie. Realizeaza posi-
bilitatile dar nu face sacrificiile ne  cesare
pentru a ajunge la un nivel mai inalt.

CURAJUL: 200-250 * Este nivelul unde individul
nu mai ia energie vitala de la cei din jurul
sau. Curajul iti arata ca nu ai nevoie de
conditii externe pentru a-ti desfasura viata
in mod optim. La acest nivel, individul isi da
seama ca el singur este responsabil pentru
esecul sau succesul sau, pentru propria
evolutie si pentru tot ceea ce i se intampla.
Este ceea ce ne face umani: constientizarea
faptului ca putem alege ce fel de raspuns
dam in fata unui stimul venit din exterior.

MANDRIA: 175-200 * Este nivelul catre care
aspira majoritatea oamenilor. Sunt oameni
care ajung sa se simta bine numai daca au
atins faima. Cu toate acestea, este un senti-
ment fals-pozitiv, pentru ca aceasta stare
de bine depinde de conditii externe. De
asemenea este sursa rasismului, national-
ismului, fanatismului religios, etc.

FURIA: 150-175 * Dorintele neimplinite duc catre furie si frustrari. Aceste sentimente ne fac uneori
sa vrem sa depasim acest nivel, alte ori, indivizii raman aici perioade indelungate din viata lor.

DORINTA: 125-150 * Unul dintre factorii motivanti la nivelul intregii societati. Chiar daca dorinta
poate provoca schimbarea, efectul revers este acela ca inrobeste apetitul indivizilor.

Frica: 100-125 * Oamenii care traiesc sub regimuri dictatoriale sau cei care sunt implicati in relatii
abuzive se afla la acest nivel. Aici se manifesta paranoia, neincrederea, impresia ca toata
lumea vrea sa iti fac arau. Suspiciunea si defensivitatea.

Amaraciunea: 75-100 * Multi am trecut prin astfel de etape ale vietii cand ne-am simtit ingrozitor
de nefericiti din cauza unor tragedii intamplate in viata. Totusi, daca aceasta stare te domina, ca
nivel al constiintei tale, sfarsesti prin a-ti trai viata avand constante sentimente de regret si
remuscari. La acest nivel simti ca toate oportunitatile te-au ocolit. Te simti o persoana ratata…

Apatia: 50-75 * Este nivelul disperarii, al lipsei de speranta; este nivelul care predomina printre
oamenii fara adapost sau cei care traiesc in saracie. La acest nivel, persoana a abdicat la
situatia sa curenta si se simte incapabila sa faca ceva pentru sine sau pentru cei din jurul sau.

Vina: 30-50 * Nu prea departe de rusine se afla nivelul vinei. Cand cineva este blocat la acest
nivel, sentimente de joasa stima de sine si inabilitatea de a-i ierta pe ceilalti sunt comune.

Rusinea: Sub 30 * La acest nivel, emotia predominanta este umilinta. Aici se regasesc cele mai
multe ganduri de suicid. Foarte multe persoane victime ale abuzului sexual se afla la acest nivel.

Citeva observatii despre harta constiintei:
·  La nivelul 200, cel al curajului si la nivelul 500, cel  al dragostei, sunt 2 mari bariere in evolutia

spirituala a omului. Orice nivel sub 200 te seaca de energie si te trage in jos. Orice nivel peste
200 te ajuta sa cresti, sa oferi energie in exterior. Momentan 78% din populatia lumii se afla sub
nivelul curajului, nivelul critic de integritate. Motivul pentru care omenirea nu se autodistruge
este ca restul de 22% peste curaj, contrabalanseaza energetic pe cei de sub.

·  Nivelul 500, al iubirii, reprezinta un mod de a fi, fără o legatura cu trairile emotionale care sunt
asociate acestui cuvant. Cei ce reusesc sa treaca de 500 nu mai sunt tinuti pe loc de radacinile
egoului, radacini ce tin de lumea materiala. Acest nivel este limita dintre fizic și spiritual. 

·  Pentru un om obisnuit, nivelul constiintei ramane relativ constant pe parcursul vietii. Doar
oamenii care au o sete de cunoaștere si o vointa interioara pot creste cateva sute in nivel.
Ocazional se poate sa ai momente cand energia sare peste nivelul tau specific, iar atunci poti
spune ca ai avut o intrezarire a ceea ce ai putea experimenta fiind la acele nivele superioare.

·  E bine de stiut ca tot ceea ce te inconjoara iti poate afecta nivelul de constiinta: oamenii cu care
te vezi, muzica pe care o asculți, filmele, calatoriile, experientele…TV-ul. Filmele. Cartile.
Paginile de internet. Oamenii. Locurile. Obiectele. Mancarea.

·  Daca esti la nivelul ratiunii a te uita la stirile de la TV (care sunt predominant la nivelul fricii si al
dorintei) iti va cobora temporar constiinta. Daca esti la nivelul de vina, stirile TV de fapt iti vor
ridica nivelul. Sa urci chiar si un singur nivel poate fi extrem de dificil; marea majoritate a
oamenilor nu reusesc sa faca asta intr-o viata intreaga. O schimbare de doar un nivel poate sa
schimbe totul in viata ta. De aceasta este putin probabil ca persoanele sub nivelul curajului sa
progresese fara ajutor extern. Curajul este necesar ca sa lucrezi constient; se reduce la a-ti pune
realitatea la bataie intr-un pariu pentru sansa de a deveni mult mai constient, mai pregatit.

La nivelul curajului, toate fricile tale vechi si falsa
mandrie iti vor parea caraghioase acum. Cand
ajungi la nivelul acceptarii (fixarii si atingerii de
tinte), te vei uita inapoi la nivelul de binevointa si
te vei vedea ca un soarece intr-o roata – erai un
alergator bun, dar nu alesesei o directie.
Cred ca cel mai important lucru pe care noi ca
fiinte umane il putem face este sa ne ridicam
nivelul individual al constiintei. Cand facem
aceasta, noi raspandim nivele mai ridicate de
constiinta celor din jurul nostru. Imaginati-va ce
lume incredibila ar fi daca am reusi sa aducem
pe toata lumea la nivelul ce acceptare.
Confrom lui Hawkins 85% din oamenii traiesc
sub nivelul curajului. Cand experimentezi temporar
nivelele superioare poti vedea unde trebuie sa
ajungi in etapa urmatoare. Ai un moment de
claritate in care intelegi ca lucrurile trebuie sa
se schimbe. Dar cand te scufunzi in nivelele in-
ferioare aceea amintire devine incetosata.
Priveste aceasta ierarhie cu mintea deschisa si
vezi daca-ti ofera idei noi care te pot ajuta sa
faci urmatorul salt in viata ta. 
Nici un nivel nu e mai corect sau mai gresit
decat celelalte. Nu-ti lăsa ego-ul umflat de ideea
ca esti la un anumit nivel, decat desigur daca
esti momentan la nivelul mandriei. …
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Acad. Ovidiu BOJOR: 
“Lumea stă să se prăbușească
moral, etic și spiritual. Lipiți-vă

de oameni bogați spiritual!”
Este academician, farmacist de renume si autor a zeci de carti si tratate
de fitoterapie. Alpinist incercat in Himalaya si iubitor al lumii plantelor in
toata profunzimea ei, Ovidiu Bojor e si un exemplu de viata. Are aproape
87 de ani, un tonus de invidiat si-un zambet care incalzeste inimi. Secretul
lui? O iubire mare cat soarele, veche de 52 de ani.

“In dragoste, preludiile sunt totul”
– Se sopteste pe la colturi ca aveti o casnicie de invidiat. Domnule Bojor,

povestiti-ne, va rugam, cum ati cunoscut-o pe sotia dvs.
– Ne-am cunoscut cand eram studenti, in trenul Bucuresti – Gheorghieni.

Eram responsabil cu sportul, la Comitetul Sindical al Facultatii de Me -
di cina din Bucuresti si organizasem o excursie, cu studenti si profesori,
in Muntii Suhard, la schi. Plecaseram toti, cu un tren personal, de
noapte. Nu erau multe locuri de dormit, asa ca in compartiment i-am
lasat pe ceilalti sa doarma pe locurile de dedesubt, iar noi doi ne-am
suit, ca niste alpinisti, tocmai… in plasa in care se puneau bagajele.
Acolo, la inaltime, am povestit jumatate de noapte si am si adormit la
un moment dat. Cand am ajuns insa la cabana, si toti au fost repartizati
in camere, s-a dovedit ca eu am ramas fara pat. Asa ca fetele m-au
luat in dormitorul lor. Eram eu si opt fete, ca un sultan cu opt cadane.
Nu m-au lasat pana nu mi-au legat un turban pe cap, iar ele si-au legat
cearsafuri albe. (rade) Atunci s-a nascut frumoasa poveste de dragoste
dintre mine si Mioara.
Ani de-a randul apoi am tot urcat pe culmi amandoi. Eu ma ocupam si
cu cartarea muntilor. Plecam si, cate sase, sapte zile, nu intalneam
picior de om. Jumatate din Carpati i-am facut impreuna.

– Ati implinit, nu de mult, 50 de ani de casnicie. Cum e dragostea la varsta
asta?

– E o dragoste platonica, frumoasa, tandra si inteleapta. E o iubire foarte
spiritualizata. Acum doi ani, am sarbatorit nunta de aur la Manastirea
Pangarati, o cetate din secolul 14, din judetul Neamt. O prietena foarte
buna de acolo, Iulia Barbu, care a vrut sa fie si nasa noastra, a
organizat totul absolut minunat. Am avut 25 de invitati. S-a facut o
slujba frumoasa, in biserica, si apoi am fost la masa.
Au fost clipe extraordinare, care ne-au inaltat spiritual, ne-au facut sa
continuam drumul nostru cu fruntea sus, cu bucurie si totdeauna cu
fata la lumina. La varsta noastra, e mai important ca oricand sa mergi
cu fata spre lumina, spre bucurie, spre Dumnezeu.

– Ati gasit in toti anii acestia reteta unei casnicii care sa nu schiopateze?
– Secretul sta ascuns in anii de dinainte de casnicie. Eu le recomand tuturor

sa nu se aprinda la prima scanteie. Si sa fie prieteni – doi, trei, patru ani
inainte. Sa nu se arunce intr-o valtoare pasionala, din care nu se alege
nimic. In anii acestia de prietenie, se verifica totul si se cal mea za toate
conflictele: diferentele financiare, ca unul are mai multi bani, ca altul are
mai putini, ca unul e mai cheltuitor, ca altul e mai dezordonat sau mai in-
capatanat, si asa mai departe. La fel si cu cele intelectuale si spirituale.
Noi, inainte sa ne casatorim, ne-am si certat, ne-am si des par tit, pana ce
am lamurit absolut toate lu crurile intre noi. Eu eram o fire mai iute, un
scorpion ardelean mai agre siv, ea era mai blanda, mai intelegatoare.
Casatoria, sa stiti, nu re zol va asperitatile, ci le accentueaza. De aceea,
cand intri in ea, iubirea ta trebuie sa fie limpede si curatata, nu tulbure si
maloasa. Casnicia nu se face cu gandul ca unele lucruri se rezolva pe
parcurs. Casnicia e un pas defi ni tiv, nu trebuie facut in pripa, ci cu serio -
zi tate. Daca ai luat dru mul asta, trebuie apoi sa-l urmezi cu de votament,
concesie si inte le gere permanenta pentru cel de langa tine.
In epoca moderna, casniciile esueaza adesea, pentru ca s-au estompat
foarte mult preludiile. Preludiul e foarte important in dragoste. Asteptarea
e cea care face lucrurile sa creasca, le umple de mister si de farmec,
le da greutate. Astepti, cu emotie, sa afli daca femeia pe care o placi va
fi tandra sau jucausa, daca va sti sa te mangaie. Cand aveam 14 ani,
am plecat la pescuit pe valea Bistritei si am poposit sa dormim la unul
din cei unsprezece frati ai familiei Chirileanu (fratele cel mare a fost
edi torul operelor lui Ion Creanga). In seara aceea se adunasera acolo
vanatori si pescari sa-l asculte pe scriitorul Mihail Sadoveanu.

O familie fericita
Imi aduc si acum aminte cum povestea cu vocea lui groasa si leganata:
“Mai, copii, maaaaai, sa stiti un luuuuucru: la pescuit, la vanatooooare
si in draaagoste, preliminariile sunt totul!”. (rade) Ai tras glontul, ai
doborat caprioara! Actul sexual, in sine, reduce totul la nimic. Mai ales
ca dupa aceea, in loc sa mai stea sa-si mangaie sotia, sa o copleseasca
de afectiune, cei mai multi se intorc pe spate si sforaie.

– Totusi, de-a lungul unei casatorii, oamenii se schimba, nu mai traiesc
emotia de la inceput, ca atunci cand si-au jurat credinta. Prietenia pre-
liminara nu garanteaza mereu fericirea.

– Oamenii nu se schimba fundamental, ei raman aceiasi, ce se schimba
sunt niste preocupari exterioare. Iar daca intr-adevar se schimba,
raceala care apare e cel mai adesea din vina amandurora, ca n-au
stiut cum sa hraneasca focul de la inceput si ca focul lor nu a avut si
suport spiritual, in credinta. Oamenii ii acuza pe ceilalti ca s-au schimbat
cand, de fapt, ei asa fusesera dintotdeauna, doar ca valvataia de la
inceput i-a orbit. Si apoi se trezesc ca nu le mai place de cel pe care si
l-au ales si incearca sa-l modifice dupa gustul lor. Asta e semnul ca
lipseste iubirea adevarata. De aceea, repet, nu-i decat o solutie:
deschideti bine ochii, inainte sa va legati la cap.

“Vibratia iubirii rezista si in moarte”
– Ce e de facut cand incep sa apara conflictele, cand intre soti intervin

raceala si tradarea?
– Daca ai neglijat preludiul casatoriei, conflictele apar mai mult ca sigur!

Noi, in 52 de ani de casnicie, nu ne-am certat niciodata! N-am avut nici
un conflict. Stiu ca pare greu de crezut. Am functionat numai pe
concesie si intelegere reciproca. Dar pot intelege ca se intampla la altii
si ca viata devine atunci insuportabila.
Eu sunt pentru separare, nu pentru divort! Tu mergi pe calea ta, eu
merg pe calea mea. Dar nu cu scandal, nu cu certuri, nu cu suferinta.
Astepti si cugeti in liniste si tihna, vorbesti totul cu calm, fara nervi, iar
despartirea sa fie in luciditate. Apoi, daca se ajunge la tradare, e si mai
trist. Libertatea e una, libertinajul e alta. Si libertinajul calca libertatea.
De la tradare incep sa se strice toate. Se sfarma si increderea, si
misterul, si bucuria. Unii o fac pentru ca sunt inconstanti si in viata de
zi cu zi, pentru ca se lasa foarte usor prada placerii si nu au suportul
afectiunii spirituale, pentru ca sunt obisnuiti sa consume, nu sa daru -
ias ca. Altii, pentru ca nu se potrivesc din punct de vedere sexual. Nu-i
poti lua omului dorinta de mai bine, de o legatura mai stransa, de o
intimitate mai profunda. Va cauta intotdeauna ceva mai adevarat, care
sa-l implineasca mai adanc, care sa-i acopere golul pe care il are.
Trebuie rabdare sa gasim pe cineva din acei 5% din oameni care gan -
desc la fel cu noi. In toata istoria civilizatiilor, oamenii nu au avansat prin
gloata, prin turma, ci prin unicitate, prin singularitate. Nu suntem numai
creier, nici doar spirit, nici doar trup. Suntem toate trei si avem nevoie in
egala masura de toate trei. Fara una dintre ele, nu e intalnirea adevarata!
Si va spun eu ca nu e minciuna, intalniri din astea chiar exista.

– Credeti ca e importanta potrivirea sexuala intre doi oameni?
– E foarte importanta! Face parte din natura umana. La toate animalele

exista o perioada de rut, primavara sau toamna. Noi nu avem o asa
perioada. Pentru ca noi, oamenii, dincolo de perpetuarea speciei, in
lupta aceasta acerba pentru existenta, avem nevoie si de relaxare. Iar
actul sexual e una din cele mai frumoase si mai depline desfatari.
Dar sexualitatea nu e totul. Ca dovada ca atunci cand inaintezi in varsta
si ea se stinge, ramane caldura acumulata a dragostei din toti anii de
dina inte, e ca un cont in care ai facut economii. Raman tan dre tea, atin -
ge rile, mangaierile, luatul in brate si vibratia aceea profunda a unei iubiri
care va rezista si in moarte. Doua suflete care se iu besc se vor iubi la fel
si dincolo. Viata adevarata nu e aici. Viata adevarata incepe de-abia
dupa moarte. Iar eu sunt convins ca si acolo voi fi cu Mioara de mana.

– Ati avut, cu siguranta, si momente de cumpana. Cum mai poti pastra
taina dragostei, cand viata te pune in situatii dificile?

– Daca trebuie sa treci un rau mare si involburat peste o punte foarte
ingusta si il treci tinandu-te de mana cu celalalt, ajungi dincolo cu bine
si ai cu cine sa te bucuri ca ai infruntat provocarea. Daca fiecare trece
puntea singur, riscurile sunt si ele impartite. Se va simti fiecare lasat la
greu, fiecare il va acuza pe celalalt, frustrarea va creste si o mare sin-
guratate isi va face cuib intre ei. De dezamagire, vor impartasi tot mai
putine lucruri, vor ajunge dincolo fiecare pe cont propriu, nu vor mai
avea motiv sa se bucure si nici chef de vorba, o vreme vor mai merge
poate alaturi, dar apoi fiecare va lua alt drum.
Si noi am avut foarte multe momente dificile de trecut. N-am fost o familie
bogata. Tatal meu, desi fusese profesor de Stiinte Naturale (avusese
doua catedre), a pierdut tot. Toata averea noastra a fost nationalizata.
Socrul meu era mecanic pe locomotiva cu aburi. La inceput, de exemplu,
cand Mioara era inca studenta, locuiam intr-un apartament din acela
colectiv stalinist, alaturi de alte trei familii, cu baie comuna si toaleta
comuna. Si am hotarat sa strangem bani, sa depunem la primarie, ca sa
primim casa cu ajutorul statului. Au fost ani grei, in care ne-am rupt de la
gura distractiile, placerile. Dar am ramas uniti, nu ne-am dezbinat.
Mai tarziu, cand eu am devenit consilier si expert pentru dezvoltare in-
dustriala al Natiunilor Unite, in Katmandu, ca sa pot definitiva ultima
faza de constructie a primei industrii farmaceutice pe baza de plante
medicinale din flora nepaleza, a trebuit sa locuiesc acolo doi ani de
zile. Baiatul era mic, avea 12 ani, nu puteam sa ma vad cu familia
decat o luna pe an, cand ma vizitau ei acolo. Ne era foarte dor unuia
de celalalt. Dar cand legatura spirituala e puternica, nici distanta nu te
poate indeparta. Efortul depus in viata asta nu ne coboara, ne face mai
puternici, ne purifica, ne ajuta sa gasim in noi resurse continue, sa
devenim mai buni, mai creativi. Totul e sa nu intri in starea de depresie,
de deznadejde, de indiferenta. Sa suferi cu speranta, cu credinta, ca
numai atunci suferinta are un folos.
Exista si o ruga care mie imi e foarte draga:
“Doamne, fa din suferinta/ Pod de aur, pod inalt./ Fa din lacrima
velinta/ Pentru un pat afund si cald./ Din lovirile nedrepte/ Faguri faca-
se si vin./ Din cadere – scari si trepte/ Pentru un urcus alpin”. Sa nu
uitam ca viata noastra e un urcus pe munte. Cu cat urci mai sus, cu
atat orizontul se largeste si cuprinzi din ce in ce mai mult.

“Dragostea este un miracol. Casnicia, nu”
– Exista gesturi care pot inalta o iubire si pot s-o coboare?
– Orice gest care izvoraste din dragoste, din adancul sufletului, ridica

iubirea. O pietricica, o frunza, un avion de hartie pe care il daruiesti cu
toata dragostea e impregnat de tine. Altminteri, poti darui cadouri scumpe,
golite de orice semnificatie. Mi s-a intamplat de multe ori sa nu am bani,
si cand coboram de pe munte, sa aduc o floricica mica, presata, sau o
crenguta inflorita. Primavara, ii aduceam Mioarei liliac de munte. Liliacul
de munte e destul de rar in muntii nostri. E mov si alb, mai mic decat cel
obisnuit, infloreste cand inca e zapada, nu are frunze, apar doar florile, in
schimb ii simti parfumul de la o suta de metri. La inceputul verii, ii
aduceam rododendron inflorit. Mai tarziu, apa rea ghintura cu flori albastre.
Dragostea e un miracol lasat de Dumnezeu pe pamant. Dar casnicia nu
e un miracol. O casnicie fericita e o armonie care se cladeste in fiecare
an, caramida cu caramida. Trebuie continuata pana la ultima clipa a
vietii. E o constructie, nu e o joaca. Nimic nu e dat de la sine.
“Lipiti-va de oameni bogati spiritual”

– Vorbeati la un moment dat de suportul spiritual. V-a ajutat credinta pe
care o aveti amandoi in Dumnezeu?

– Credinta in viata vesnica e secretul oricarei iubiri si secretul tineretii la
orice varsta. Cred in tinerete fara batranete si viata fara de moarte!
Cea mai importanta lectie pe care am invatat-o tine de intelegerea
vietii ca o piramida in varful careia se afla Dumnezeu. Eu nu sunt
religios, dar sunt foarte credincios. Crezul meu, spre stupefactia
multora, se opreste brusc.
“Cred intr-Unul Dumnezeu, Tatal Atotşiitorul, Facatorul cerului si al
pamantului, al tuturor celor vazute si nevazute.” Punct. De aici incolo
incepe religia. Pe Dumnezeu l-am simtit de zeci de ori, la marile inaltimi,
acolo unde nu eram decat eu, El, bolta instelata si linistea universului. L-
am mai simtit cu adevarat aproape in Himalaya, la ultima mea expeditie,
in 1985, cand urcam varful Ganesh Himal (7300 m), Muntele Sacru,
Lacasul Zeilor.  Am fost primul european caruia i s-a dat voie sa patrunda
acolo. Am dormit in cort, la baza muntelui, la 5000 de metri. M-am trezit
noaptea pe la ora doua, cerul era plin de stele si luna plina. La noi nu se
vede asa ceva, cand luna e plina, stelele se estompeaza. Am luat
aparatul, l-am pus pe trepied si am facut o fotografie lenta. Am lasat zece
minute diafragma deschisa. Cand am developat-o, se vedea in ea tot
universul: stelele care erau aproape de centrul obiectivului erau puncte,
cele care erau aproape de margini iesisera raze. Am pierdut fotografia la
o expozitie, dar o am vesnic in minte. Pentru ca atunci am inteles ce
inseamna divinitatea, fuga aceasta dupa cunoastere si perfectiune.
Pe masura ce ajungi mai aproape de Dumnezeu, si El mai face un pas
inainte. Si devenirea ta e continua. Apuci o cale care nu se epuizeaza
niciodata, te creeaza si te innoieste continuu.
La fel e si in iubirea adevarata. Nu-l poti epuiza pe celalalt, decat daca
vezi din el doar exteriorul, daca divinitatea din el ti-e indiferenta. Atunci
cand pornesti impreuna la drum, descoperi in fiecare zi alte frumuseti,
alte bucurii, alte valori, care nu te despart de celalalt, ci te unesc si mai
tare. Peste flacara aia a dragostei de la inceput se adauga intelegerea,
prietenia, iubirea. Exista trei mari virtuti: credinta, speranta, iubirea. Cand
le ai pe toate, evoluezi spiritual alaturi de celalalt. Si atunci e splendid!

– Traim o epoca in care totul pare posibil, dar avem tot mai putine modele
si suntem tot mai dezorientati. Poate de aceea si casniciile esueaza!

– Tinerii au nevoie de modele. Eu insumi am avut trei mentori, de la care
am invatat lucruri esentiale. Primul a fost doctorul Victor Bojor, fratele
tatalui meu, de la Gherla, Episcop de Cluj. Al doilea a fost parintele
Suciu, de la Targu Mures, preot tanar si filosof, ajuns Episcop, a facut
puscarie comunista si a fost asasinat in Sighetul Marmatiei.
De la ei am inteles cat de important e sa-ti traiesti viata in vecinatatea
lui Dumnezeu. Cat de important e sa nu uiti ca in spatele tuturor
lucrurilor care ne inconjoara, in spatele tuturor fiintelor, se afla El.
Ca cel mai important lucru e sa iubesti si ca bucuria nu vine decat prin
iubire. “Dieu donne a ceux qui se donnent”. Dumnezeu daruieste celor
care se daruiesc! O vorba pe care o stiu de la monseniorul Ghika, cel
de-al treilea mentor spiritual al meu. Cunostea opt limbi, stia biologie,
chimie, medicina. Era dotat cu toate calitatile si virtutile si era foarte
credincios. Eram surprins sa ascult de la el niste lucruri formidabile,
despre sufletul plan te lor, despre afectiunea lor, despre o spiritualitate
care exista in natu ra, la orice nivel.
Imi vorbea despre terapia florala, despre energiile plantelor si despre
comunicarea spirituala intre floare si om, lucru pe care il intuise in
vremea aceea doctorul Edward Bach, care instituise terapia florala.
Oameni ca ei au dus lumea inainte. Trebuie sa intelegem ca nu mai
avem prea mult timp pentru evolutie. Suntem pe buza prapastiei,
lumea sta sa se prabuseasca moral, etic si spiritual. Lipiti-va de
oameni bogati spiritual! Si ancorati-va in franghiile puternice ale iubirii
si credintei, in valorile adevarate si neschimbatoare ale vietii.
Si nu mergeti chiar la marginea prapastiei, veti vedea de departe cum
multi vor incepe sa cada. Salvarea nu mai e posibila acum prin
evolutie liniara, ci prin evolutie geometrica. 3 si cu 3 fac 6. Dar 3×3 fac
9. Si 9×9 fac 81. Nu e suficient doar sa te aduni cu cei de o seama cu
tine. Oamenii de bine trebuie sa se inmulteasca. Sa fie tot mai multi!

– Daca inchideti ochii cateva secunde, si va ganditi la iubirea pe care ati
trait-o, ce imagine va vine in minte?

– O vad pe sotia mea, care e de o delicatete si de o finete deosebite. O
vad tinandu-ma de mana, in vacantele noastre. Nu le-am intrerupt
niciodata. Si anul acesta am fost la Vatra Dornei, am fost la Balcic si
acum vom pleca la Malaga, in Spania. Ii vad gesturile ei de tandrete,
grija pentru sanatatea mea, pentru ce pun in farfurie, ingrijorarea
pentru excesele mele de scorpion, o vad cu cat drag ma tempereaza.
Si ii vad lumina iubirii din ochi. 
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BERBEC • (Vest 21 Mar-20 Apr / Vedic 13 Apr-14 Mai)

Repercursiuni
In aceasta saptamana, este posibil ca o problema
din trecutul tau sa reapara dintr-un motiv oarecare.
Poate fi vorba despre repercursiunile unui esec, ori
despre o situatie nerezolvata. Din pacate, starea ta
de spirit va avea de suferit, chiar daca pentru scurt
timp. Dupa cele cateva zile grele prin care vei trece,
vei cauta linistea mai mult ca orice. Poti incerca sa iti
organizezi un weekend dedicat relaxarii, in care sa
lasi telefonul sau laptop-ul de-o parte si sa scapi de
toate grijile.
Bani Foarte bine
Sanatate Asa si asa
Dragoste Bine

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

Rasplata
Te poti astepta la vesti bune din partea unei persoane
din familia ta si cu aceasta ocazie poti primi si o
vizita. La locul de munca vei avea parte de o perioada
cu multe reusite, iar colegii iti vor sustine demersurile
fara a schita niciun gest de invidie. Poti primi chiar o
suma de bani neasteptata, care va veni ca o rasplata
pentru eforturile tale. Bucura-te de aceasta perioada,
deoarece te asteapta vremuri mai grele in cea de-a
doua parte a lunii.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Foarte bine

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

Cheltuieli
In aceasta saptamana vei avea de suportat niste
cheltuieli neprevazute si oricat ai incerca sa le eviti,
nu vei reusi, deoarece vor fi in stransa legatura cu fa-
milia. Poti fi nevoita sa cumperi niste obiecte necesare
in casa, ori sa ajuti un apropiat cu o suma de bani.
Cu toate acestea, pe plan financiar nu vei intampina
probleme, ba chiar se anunta o perioada prolifica.
Trebuie sa incepi sa ai mai multa grija de sanatatea
ta, mai ales acum cand ai un program atat de incarcat
la serviciu, dar si acasa.
Bani Foarte bine
Sanatate Bine
Dragoste Bine

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

Surprize
In zilele urmatoare vei avea parte de probleme in
legatura cu o persoana apropiata. Poti primi niste
vesti care te vor intrista, insa va trebui sa treci rapid
peste acest moment, deoarece ai nevoie de toata
atentia pentru a rezolva o situatie incurcata la locul
de munca. Pe plan sentimental vei avea parte de
situatii neasteptate, dar partea buna este ca nu te vei
opune noutatilor. Poti incepe o relatie fara a avea
prea mari asteptari la inceput, insa pe parcurs vei ra-
mane placut surprinsa de evolutia ei.
Bani Foarte bine
Sanatate Asa si asa
Dragoste Bine

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

Conflict
In aceasta saptamana, fericirea iti va fi umbrita de un
conflict neasteptat. Chiar daca nu tu vei isca aceasta
problema, tot vei fi nevoita sa suporti consecintele.
Lucrurile sunt cu atat mai neplacute cand stii ca este
vorba despre o situatie ce iti poate influenta relatia
cu o persoana foarte apropiata.
La serviciu vei incerca sa atragi tu insati norocul,
daca acesta nu se va grabi sa apara. Te vei asocia
cu persoanele potrivite pentru a-ti atinge scopurile si
vei crea legaturi profesionale stabile pentru o lunga
perioada.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

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

Complicatii
In aceasta saptamana vei avea multe drumuri de
facut in scop profesional. Trebuie sa te inarmezi cu
multa rabdare, deoarece nu totul va merge asa cum
visezi din prima. Poti astepta foarte mult timp pentru
ca anumite probleme, ce nu tin de tine, sa se rezolve.
De asemenea, este posibil sa ratacesti niste acte im-
portante si sa fii nevoita iei totul de la capat, intr-un
punct in care credeai ca lucrurile sunt pe calea cea
buna. Orice ar fi, nu trebuie sa iti pierzi speranta, ori
sa te demoralizezi.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Foarte bine

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

Familie
In aceasta saptamana vei investi timpul, energia si
atentia ta in problemele de familie. Pe de-o parte,
faci un lucru bun, deoarece le demonstrezi celor
dragi ca poti fi de-a dreptul implicata intr-o situatie
care va priveste pe toti, insa pe de alta parte vei tanji
dupa timpul pe care in mod normal ti l-ai fi dedicat
tie. Iti va fi simtita lipsa in cercul tau de prieteni si va
mai trece o vreme pana cand vei putea sa iti reiei ac-
tivitatile obisnuite.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Asa si asa

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

Greutati
Peste obstacolele pe care le vei intalni in aceasta
saptamana ar trebui sa treci relativ usor, fara a le
lasa sa iti creeze tensiuni nedorite. Vei avea suficiente
griji in aceasta perioada, asa ca mai greu vei reusi sa
onorezi invitatiile la evenimentele de orice fel.
Pe plan sentimental vei avea parte de suisuri si cob-
orasuri, insa daca ar fi sa le pui in balanta, cele din
urma vor cantari mai mult. Toate greutatile se datoreaza
faptului ca ai ignorat atat de multe semne de-a lungul
timpului.
Bani Bine
Sanatate Bine
Dragoste Asa si asa

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

Liniste
In aceasta perioada vei pune mai mult accentul pe
spiritualitate si vei lasa de-o parte ideea de a avea
cat mai mult, ori de a castiga pe plan financiar. Este
posibil ca o experienta prin care ai trecut recent sa te
fi marcat in asa fel incat sa realizezi ca cel mai
important pentru tine in momentul de fata este sa fii
fericita si impacata cu tine insati. De asemenea, poti
participa la un eveniment caritabil, de vreme ce iti vei
manifesta interesul si fata de actiunile de acest gen.
Bani Bine
Sanatate Bine
Dragoste Foarte bine

CAPRICORN • (Vest 22Dec-20Ian/ Vedic 14Ian-12Feb)
Propunere
In aceasta saptamana vei reusi, in sfarsit,

sa iti indeplinesti un vis pe care il aveai de foarte mult
timp. Intr-un fel sau altul, lucrurile se vor aseza in
faavoarea ta si iti va fi mult mai usor sa obtii ceea ce
iti doresti. Nu ingnora informatiile pe care le primesti,
desi la prima vedere nu iti par importante. Daca vei
primi o propunere de ultim moment, incearca sa nu o
refuzi, chiar daca vei sta cu teama ca nu poti fi gata
la timp. Ai nevoie de putin mai multa indrazneala
pentru ca totul fie mai usor in viata ta.
Bani Foarte bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine 

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

Intimitate
In aceasta saptamana ar fi bine sa fii putin mai
atenta cu lucrurile tale persoanale. Asigura-te ca ai
parte intimitatea ta si ca nimeni nu te forteaza sa
dezvalui secrete pe care vrei sa le pastrezi pentru
tine. Creandu-ti acest zid intre tine si lumea din jur,
vei ajunge sa te intelegi tu insati mai bine si, ulterior,
acest lucru va avea urmari bune si in relatia cu
ceilalti. Incearca sa iti descoperi defectele si sa le
corectezi cat inca nu este prea tarziu. Daca iti vei
schimba comportamentul, vei atrage numai oameni
potriviti tie.
Bani Foarte bine
Sanatate Bine
Dragoste Bine

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

Probleme de sanatate
In aceasta sataptamana, sanatatea pare sa fie cel
mai important subiect pentru tine. Esti dispusa sa
lasi de-o parte alte probleme pentru a te asigura ca
esti in perfecta stare. Un drum la medic ti-ar mai
putea lua din grijile cu care te confrunti din acest
punct de vedere. La locul de munca urmeaza sa iei
parte la o intrunire de afaceri, asa ca este cazul sa iti
pregatesti din timp ideile si sa ai vorbele la tine. Odi-
hneste-te mai mult daca vrei sa observi o schimbare
si in privinta randamentul pe care il ai.
Bani Bine
Sanatate Asa si asa
Dragoste Foarte bine



32 ll 5 octombrie, 2016 Romanian Journal • New York

SPORT

Reacţia Mariei Sharapova,
după ce i s-a redus suspendarea 
Maria Sharapova a reactionat, la un sfert de ora de la aflarea
deciziei Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne,
potrivit careia suspendarea pentru dopaj cu meldonium i-a fost
redusa de la doi ani la un an si trei luni.

Intr-un mesaj detaliat po-
stat pe contul sau de
Facebook, Sharapova
sustine ca numara zilele
pana va reveni pe terenul
de tenis, pe 26 aprilie
2017, si in acelasi timp
trimite sageti catre Feder-
atia Internationala de
Tenis (ITF).
"Am trecut de la una din-
tre cele mai grele zile ale
carierei mele, din luna
martie, cand am aflat de-

spre suspendare, la cea de acum, una dintre cele mai fericite
zile, cand am aflat ca pot reveni la tenis in luna aprilie.
In atat de multe feluri, simt ca ceva ce iubesc mi-a fost luat si va
fi foarte bine cand il voi primi inapoi. Tenisul este pasiunea mea
si mi-a fost dor de el. Numar zilele pana cand voi putea reveni
pe teren. Am invatat din aceasta intamplare si sper ca si ITF a
invatat. TAS a concluzionat ca 'nu este de acord cu multe dintre
concluziile Tribunalului (ITF) '", a scris pe Facebook Maria Shara-
pova.
"Mi-am asumat responsabilitatea de la inceput ca nu am stiut ca
suplimentul pe care l-am luat in ultimii 10 ani nu mai era permis.
Insa de asemenea am invatat ca alte federatii se descurca mult
mai bine la anuntarea sportivilor lor de schimbarea regulii, in
special in Europa de Est, unde Mildronate este luat in mod reg-
ulat de milioane de oameni.
Acum, ca acest proces este incheiat, sper ca ITF si alte autoritati
relevante din domeniul antidopingului din tenis sa studieze ce
au facut celelalte federatii, asa incat niciun alt jucator de tenis
nu va mai trece prin ce am trecut eu", a continuat Sharapova at-
acurile la adresa Federatiei Internationale de Tenis.
Aceasta nu si-a uitat fanii, carora le-a multumit pentru sustinerea
aratata in aceste luni.
"Si fanilor mei le multumesc atat de mult pentru ca au trait alaturi
de mine aceste luni atat de grele. In acest timp, am invatat ce
inseamna cu adevarat un fan si sunt atat de norocoasa ca am
avut sustinerea voastra. Voi reveni curand si de-abia astept!", a
incheiat rusoaica.
Astfel, rusoaica va beneficia de o reducere cu 9 luni a sus-
pendarii de doi ani decisa de Federatia Internationala de Tenis
(ITF), urmand astfel sa revina pe teren pe 26 aprilie 2017. De-
cizia TAS este una definitiva.
Maria Sharapova a fost depistata pozitiv in luna ianuarie, de
cand n-a mai jucat niciun meci de tenis. Rusoaica a folosit sub-
stanta de circa 10 ani, care a fost trecuta pe lista celor interzise
de-abia de la inceputul acestui an, iar tenismena sustine ca nu
a aflat acest lucru.
Sharapova, in varsta de 29 de ani, este fost numar 1 WTA si a
castigat toate cele patru turnee de Grand Slam, precum si
medalia de argint la Jocurile Olimpice din 2012, de la Londra.

Ce spune şeful WTA dupa ce
Mariei Sharapova i s-a redus

suspendarea
Seful executiv al WTA, Steve Simon, a salutat reducerea sus-
pendarii pentru dopaj a Mariei Sharapova si a precizat ca de-
abia asteapta sa o revada pe aceasta pe terenul de tenis.
"Programul anti-doping din tenis desfasoara un proces cuprin-
zator si corect si sustinem rezultatul final.
Suntem multumiti ca acesta este acum finalizat si asteptam sa
o vedem pe Maria din nou pe teren in anul 2017", a spus Steve
Simon, citat de site-ul WTA Tennis.
Maria Sharapova a aflat, marti, verdictul Tribunalului de Arbitraj
Sportiv (TAS) de la Lausanne, dupa ce a fost prinsa dopata cu
meldonium.
Astfel, rusoaica va beneficia de o reducere cu 9 luni a sus-
pendarii de doi ani decisa de Federatia Internationala de Tenis
(ITF), urmand astfel sa revina pe teren pe 26 aprilie 2017. De-
cizia TAS este una definitiva.

FIFA vrea mai multe echipe
la Cupa Mondială 

Presedintele Federatiei Internationale de fotbal, Gianni Infantino,
a propus marirea numarului de echipe participante la Cupa Mon-
diala de la 32 la 48, incepand cu editia din 2026, reluand astfel
o idee pe care o vehiculase inaintea alegerii sale in aceasta func-
tie. 

Conducatorul FIFA a precizat, intr-o interventie pe care a avut-
o la Bogota, ca potrivit propunerii sale, "cele mai bune 16 echipe
se vor califica direct in faza grupelor Mondialului, iar celelalte 32
ar urma sa joace un meci de baraj, un 'play-off', cu trei zile in-
aintea debutului Mondialului (in tara gazda a competitiei), pentru
stabilirea celorlalte 16 echipe".
"Sunt idei pentru a gasi cea mai buna solutie pentru Cupa Mon-
diala din 2026 si le vom dezbate in lunile urmatoare, inainte de
a lua o decizie in 2017", a adaugat Infantino.
"Astfel, vom avea 16 echipe in plus calificate la turneul final, iar
acestea isi vor disputa prezenta intr-un meci, ceea ce va fi ab-
solut incredibil din punct de vedere al intensitatii", considera
presedintele FIFA, care a facut aceasta propunere in cadrul unui
discurs sustinut la Universitatea Sergio Arboleda, din capitala
Columbiei. In campania sa de candidatura la presedintia FIFA,
Gianni Infantino, fost secretar general al UEFA si mana dreapta
a lui Michel Platini, a declarat in mai multe randuri in doreste sa
sporeasca numarul de echipe participante la Cupa Mondiala, de
la 32 la 40, incepand din 2026.
Dupa editiile din 2014, 2018 si 2022, atribuite Braziliei, Rusiei,
respectiv Qatarului, continentul american ar putea avea din nou
sanse ridicate de a gazdui Mondialul de fotbal, in 2026.

România are un nou selecţioner!
Tomas Ryde, înlocuit de Ambros

Martin, "antrenorul anului"
în 2013 şi 2014

România are un nou
selecţioner la handbal.
Tomas Ryde a fost în-
locuit cu Ambros Martin,
antrenorul echipei Gyor.
Dezamăgiţi probabil de
contraperformanţa de la
Jocurile Olimpice, acolo

unde Neagu&Co nu au trecut de grupe, federali au luat o decizie
puţin scontată. Tomas Ryde nu mai este antrenorul tricolorelor,
locul acestuia fiind luat de un tehnician care are la rândul său
un CV "greu".
”Federaţia Română de Handbal anunţă că Echipa Naţională de
Handbal Feminin are, începând din această zi, un nou antrenor:
Ambrosio José Martín Cedres, Antrenorul Anului în 2013 şi 2014,
câştigător de două ori a Ligii Campionilor şi a multiple alte trofee
importante, a semnat un contract cu FRH până în 2020, fiind re-
sponsabil cu strategia Handbalului Naţional Feminin
Antrenorul spaniol îl va înlocui în această funcţie pe suedezul
Tomas Ryde, care a condus Naţionala Feminină în ultimele 16
luni şi care se va dedica mai departe carierei de om de afaceri,
aceasta oferindu-i la acest moment oportunităţi deosebite”, se
aratăîn comunicatul FR de Handbal
Costică Buceschi şi antrenorul cu portarii, Jaume Fort Mauri, îşi
vor păstra posturile, aceştia fiind acceptaţi de Martin în staff-ul
său. De notat faptul că ibericul va continua să se ocupe în paralel
şi de pregătirea lui Gyor.
"Consider numirea lui Ambros Martin, un antrenor din elita hand-
balului mondial feminin, ca fiind un nou pas important pentru
proiectul nostru Handbalul, Sport Naţional. Venirea sa confirmă
hotărârea noastră de a lucra cu cei mai buni profesionişti din
handbalul mondial, atât la naţionala de fete, cât şi la naţionala
de băieţi, condusă de Xavi Pasqual. Mă bucur enorm că alături
de ei sunt antrenori de top din România şi le mulţumesc lui
Costică Buceschi şi lui Eliodor Voica pentru contribuţia lor la
acest proiect. Sunt convins că mixul de experienţă internaţională
şi înţelegere a competiţiei locale va continua să dea rezultate la
cel mai înalt nivel. Un mare mulţumesc lui Tomas Ryde pentru
colaborarea noastră şi rezultatele excepţionale obţinute
împreună. 

Mult succes în proiectele viitoare", a comentat Alexandru Dedu,
preşedintele Federaţiei Române de Handbal, schimbarea.
Gyor a câştigat cu Ambros Martin la timonă două Ligi ale Cam-
pionilor (2013, 2014), fiind finalistă în 2016, când a fost învinsă
de CSM Bucureşti.
În ceea ce îl priveşte pe Ryde, acesta a adus un nou suflu în
handbalul românesc, reuşind să câştige bronzul mondial cu
prima reprezentativă a ţării noastre. Din păcate, ultimele rezul-
tate i-au fost fatale.

Eliberat din închisoare, Giovani
Becali nu vrea să mai audă de fotbal

Proaspat eliberat din in-
chisoare, fostul impresar
Giovani Becali a anuntat
ca nu vrea sa mai aiba
vreo legatura cu fotbalul.
Fostul agent de jucatori
sustine ca nu va mai
ajunge vreodata pe un
stadion si nici nu va mai
lua parte la actiuni legate

de sportul care l-a imbogatit.
"Nu mai am nicio legatura nici cu fotbalul. Gata si cu fotbalul! Nu
 ma veti mai vedea vreodata pe un stadion de fotbal sau la vreo
actiune legata de fotbal. Sunt oameni pe care ii voi mai ajuta cu
un sfat. Ma refer la cei care au continuat si care sunt acum la
mine la firma. Unii dintre ei si-au facut firme pe numele lor si ii
voi ajuta in continuare cu sfaturi. Ma suspend pe viata de pe sta-
dioanele de fotbal! Un singur lucru ma mai leaga de fotbal:
raman caine rosu pe viata! O sa tin cu Dinamo si atat!", a spus
Becali pentru Ziarul Ring.
De asemenea, acesta a anuntat ca nu mai este interesat nici de
aparitiile publice.
"Am terminat pentru toata viata mea aparitiile in presa! Sa nu
mai aud absolut deloc pentru ca aparitiile astea in viata publica
mi-au facut atata rau incat m-am lecuit si nu mai vreau sa mai
aud de nimeni. Ma intereseaza familia mea si atat. Gata pentru
ca a fost prea mult! Am disparut din viata publica, nu vreau sa
se mai stie nimic despre Giovani Becali! Unii au promis si nu s-
au putut abtine. Eu daca promit va fi litera de lege", a mai de-
clarat acesta.
Giovani Becali a fost eliberat de curand din inchisoare, dupa ce
a executat doi ani si jumatate din condamnarea de 6 ani si 4 luni
primita in Dosarul Transferurilor.

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

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

VIZIONATE LA TV-UL DVS. CONTACTAŢI
GLOBAL CONNECT
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Etapa a 11-a din Liga 1 s-a incheiat luni
seara, dupa disputarea ultimei partide.
Campionatul intern ia apoi o pauza de
aproape doua saptamani, pentru meci-
urile nationalei in preliminariile Cupei
Mondiale, cu Armenia si Kazahstan.
Iata rezultatele complete ale rundei si
cronicile acestor meciuri:

Vineri
CSM Poli Iasi - Poli Timisoara 0-1
ASA Tg.Mures - CFR Cluj 1-3

Sambata
Gaz Metan - FC Voluntari 1-0
FC Botosani - Dinamo 2-1

Duminica
Steaua - CS U Craiova 2-1
FC Viitorul - Astra Giurgiu 1-0

Luni
Concordia Chiajna-Pandurii Tg Jiu 0-0

Clasamentul dupa etapa a 11-a este
condus in continuare de catre Steaua,
care are un avantaj de sase puncte in
fata celor de la CS U Craiova

Clasamentul la zi

1. Steaua 26 de puncte
2. CS U Craiova 20p
3. FC Viitorul 20p
4. FC Botosani 19p
5. Dinamo 16p
6. Pandurii 16p
7. Gaz Metan 16p
8. CFR Cluj 14p*
9. CSMS Poli Iasi 12p
10. Concordia Chiajna 12p
11. FC Voluntari 11p
12. Astra Giurgiu 11p
13. ASA Tg.Mures 0p*
14. Poli Timisoara -6p*

*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 Llul-
laku, de la Gaz Metan Medias, cu 8
reusite in primele 11 etape.

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

LPF, reacţie dură în scandalul din fotbalul
românesc: Clasamentul Ligii 1 e influenţat 

Liga Profesionista de Fotbal a adoptat o pozitie dura in scandalul din arbitrajul romanesc.
Forul condus de Gino Iorgulescu sustine, printr-o scrisoare deschisa semnata chiar de
catre acesta, ca arbitrii au influentat clasamentul Ligii 1 in acest sezon.
Iorgulescu a mai transmis ca isi doreste o comunicare mai buna cu oficialii Comisiei Cen-
trale a Arbitrilor pentru a corecta aceste probleme.
Va prezentam mai jos mesajul lui Gino Iorgulescu:
Liga Profesionista de Fotbal constata cu amaraciune ca nimic nu s-a schimbat in bine in
ceea ce priveste calitatea prestatiilor arbitrilor si asistentilor delegati de catre CCA la meci-
urile organizate de LPF.
Clasamentul Ligii 1 Orange este influentat de greselile tot mai numeroase, tot mai fla-
grante, tot mai grave ale celor care trebuie sa asigure din teren impartialitatea si corecta
desfasurare a unui meci. De aceea tragem inca un semnal de alarma, intr-o situatie care
risca sa devina critica, daca nu cumva a devenit deja.
Inainte de toate, cu luciditate, am vrea sa reamintim un fapt simplu, care sta la baza in-
tregului fenomen numit fotbal. Ca toate celelalte sporturi si fotbalul s-a inventat pentru a
se juca doar pe teren. Nimic nu trebuie sa altereze corectitudinea jocului si ideea ca ju-
catorii sunt singurii actori principali din teren.
Din pacate, arbitrii, care trebuie sa pastreze echidistanta, echilibrul si masura in tot ceea
ce decid, sunt tot mai departe de aceste minime standarde. Sigur, a gresi e omeneste,
dar a persista in greseala nu poate fi scuzat si, din pacate, explicat. Se arbitreaza provo-
cand jucatorii din teren si spectatorii din tribune. Ideea de fair play este dezechilibrata,
competitia de asemenea.
Atragem atentia cu privire la modalitatea de efectuare a delegarilor de catre CCA, obser-
vand ca arbitrii care au intr-adevar calitate sunt rareori desemnati sa arbitreze meciurile
cu miza deosebita. Intelegem ca este omeneste sa gresesti, dar foarte surprinzator este
ca arbitrii FIFA, arbitrii care sunt delegati la meciurile internationale duc impecabil la sfarsit
acele partide, dar gresesc inexplicabil atunci cand se afla pe teren la un meci de Liga 1.
Poate ca sunt slab pregatiti, dar atunci cum se face ca in intalnirile internationale arbitreaza
excelent? Poate ca presiunea meciurilor de Liga 1 este prea mare pentru ei, poate ca
nivelul lor de competenta se opreste la granitele tarii...
Fotbalul ii include si pe arbitri, dar nu este al arbitrilor, ci al fotbalistilor, al antrenorilor si al
spectatorilor, mai ales al spectatorilor. Acest fel de a imparti dreptatea intoarce spatele
tocmai oamenilor care vin la stadioane, care privesc din fata televizorului o competitie ev-
ident alterata de modul de a arbitra al multor astfel de "cavaleri ai fluierului". Am mai spus-
o, continuam sa credem ca informarile venite din partea reprezentantilor cluburilor cu
privire la calitatea arbitrajelor ar trebui sa fie luate in calcul de catre membri comisiei dum-
neavoastra, cu ocazia promovarii, retrogradarii sau prezentei pe lista FIFA.
Ne dorim un dialog cu Comisia Centrala a Arbitrilor, pentru ca responsabilitatea pentru
starea de fapt din fotbalul romanesc apartine Comitetului Executiv al FRF, nu arbitrilor.
Ne dorim arbitraje mai bune, ne dorim un fotbal mai bun. Suntem convinsi ca si dumneav-
oastra. In acest caz, sa facem ca fotbalul sa fie decis doar de calitatea jocului si de val-
oarea jucatorilor.
Cu speranta ca acest dialog va exista si ca arbitrajele se vor imbunatati substantial,
Gino Iorgulescu
Presedinte Liga Profesionista de Fotbal

Veste groaznică pentru "decarul" Stelei: 
Ar putea lipsi de pe gazon jumătate de an

"Decarul" Stelei a primit o veste groaznica din partea primilor medici care l-au consultat
dupa accidentarea suferita duminica seara, in derbiul cu CSU Craiova.
Florin Tanase ar putea lipsi de pe gazon pana la sase luni, el fiind suspect de o afectiune
a ligamentelor, anunta DolceSport.
Fotbalistul pentru care Steaua a platit 1,5 milioane de euro in vara acestui an s-a prabusit
in minutul 26 al meciului de duminica, fara sa fi fost lovit de un adversar.
Tanase a sprintat catre un balon, insa la un moment dat a cazut pe gazon, tinandu-se cu
mana de genunchiul stang.

Ianis Hagi vrea să calce pe urmele 
unui mare fotbalist român - nu este tatăl său

Ianis Hagi, sosit in tara pentru partidele de calificare ale na-
tionalei de juniori, a dezvaluit ca vrea sa calce pe urmele unui
fost mare jucator al Fiorentinei, Adrian Mutu.
"Stiu ca e foarte iubit in Firenze, am simtit si pe pielea mea
cand a venit acolo la aniversarea de 90 de ani. Sper ca intr-o
buna zi sa fiu si eu la fel de iubit cum a fost el acolo", a spus
Ianis, citat de Digi Sport.
Adrian Mutu a evoluat in 145 de partide pentru Fiorentina, in
perioada 2006-2011, in care a marcat 70 de goluri.
Fiul lui Gica Hagi a marcat al treilea gol din acest sezon pentru
echipa de tineret a Fiorentinei, in campionatul Primavera, in
infrangerea suferita de trupa sa, scor 1-2 cu cei de la Hellas

Verona.
Tot in weekend, antrenorul Fiorentinei, Paulo Sousa, a spus ca se va baza pe Ianis Hagi,
care evolueaza pe acelasi post cu doi jucatori foarte valorosi, Ilicici si Zarate.
"Ianis mi se pare mai potrivit pentru aceasta pozitie si sper sa-l folosesc cat mai curand
pentru a spori concurenta. Ianis cunoaste foarte bine jocul, e unul dintre cei mai buni in
acest sens", a spus Sousa.
Ianis Hagi a fost convocat la sfarsitul lunii septembrie pentru meciul din Serie A cu AC
Milan, dar nu a fost utilizat.

Dan Petrescu s-a despărţit de Kuban Krasnodar
Romanul Dan Petrescu si-a reziliat marti contractul cu rusii de la
Kuban Krasnodar, dupa un inceput ratat de sezon.
News.ro noteaza ca despartirea a fost pe cale amiabila, in timp ce
Mediafax transmite ca antrenorul roman a fost demis de la conduc-
erea clubului din liga a doua rusa. Actele urmeaza sa fie semnate
joi, iar interimar va fi Mihail Semionov.
Marti dimineata, impresarul tehnicianului de 48 de ani, Nicolae Par-
nau, a confirmat ca exista negocieri pentru rezilierea acordului dintre
Petrescu si Kuban. Dan Petrescu a fost la al doilea mandat pe banca
lui Kuban dezamagitor. Romanul a preluat echipa dupa retrogradare,
avand ca obiectiv promovarea, insa dupa 15 etape Kuban se afla pe
pozitia a 14-a, la un punct de zona retrogradarii.
In primul mandat, din perioada 2009-2012, prima experienta de

antrenor in afara tarii, Dan Petrescu a castigat mai putin de jumatate dintre meciurile in care a stat
pe banca tehnica. In anul 2010, a castigat liga a doua din Rusia.

România a scăpat de unul dintre cei mai periculoşi
adversari din preliminariile Cupei Mondiale

Nationala de fotbal a Romaniei a scapat de unul dintre cei mai periculosi adversari din preliminariile
pentru Cupa Mondiala din 2018, din Rusia, fotbalistul armean Henrikh Mkhitaryan.
Elevii lui Christoph Daum vor intalni Armenia sambata, in deplasare, de la ora 19:00, iar clubul la
care evolueaza fostul jucator al lui Mircea Lucescu la Sahtior Donetk, Manchester United, a cerut
Federatiei Armene de Fotbal ca acesta sa nu fie convocat pentru meciurile cu Romania si Polonia.
Ca urmare, starul Armeniei nu a mai fost convocat de selectionerul Varujan Sukiasian, informeaza
Prosport. Henrikh Mkhitaryan se afla in perioada de recuperare dupa o accidentare suferita la pi-
ciorul stang, la coapsa, astfel ca nimeni nu vrea ca acesta sa riste o perioada de indisponibilitate
si mai lunga.
Anterior, medicul celor de la Manchester United a explicat ca participarea lui Mkhitaryan la antre-
namentele echipei este una limitata, din cauza problemelor fizice.
Transferat in aceasta vara la United, armeanul n-a mai evoluat intr-un meci oficial de aproape 4
saptamani. Henrikh Mkhitaryan are 19 goluri in 60 de selectii pentru nationala Armeniei, al carei
capitan este, fiind de departe cel mai valoros fotbalist armean.
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CURIOZITĂŢI ALE LUMII
• Daca s-ar scrie o carte cu cuvintele care apar zilnic pe

Facebook, aceasta ar avea 10 milioane de pagini.

• Homarii congelati pot reveni la viata daca sunt
dezghetati.

• Un purice poate sari de 350 de ori mai mult decat inal-
timea corpului sau.

• Exista mai multe sanse sa murim din cauza unei nuci de
cocos decat din cauza unui rechin.

• Exista sanse mai mari sa murim in drum spre loterie,
decat sa castigam.

• Ochii au aceeasi dimensiune de cand ne nastem si pana
murim, insa urechile si nasul sunt in cintinua crestere.

• Coca Cola ar fi verde, daca nu i s-ar adauga colorant.
• Volumul unei saltele se dubleaza in 10 ani, datorita acu-

mularii de praf si acarieni.
• Leonardo da Vinci putea sa scrie cu o mana si sa de-

seneze cu cealalalta, in acelasi timp....
• Pana in anul 2011, Rusia nu considera berea bautura al-

coolica....:)))
• Doua treimi din populatia de pe glob, nu a vazut niciodata

zapada....
• O privighetoare cantareste mai putin de 1 cent....
• Suntem cu 1% mai scunzi seara decat dimineata.....

CUM SĂ DĂM IMPORTANŢĂ
LUCRURILOR CU ADEVĂRAT

IMPORTANTE DIN VIAŢA NOASTRĂ
Un articol de Ileana Mladinoiu

Este stiut ca in 24 de ore nu reusim sa facem tot ceea ce
ne-am propus: cumparaturi, gospodarit, serviciu, distractie,
iar acest lucru ne streseaza destul de mult.
Mi-am amintit de povestea borcanului de maioneza si a
cafelei pe care v-o impartasesc, sperand ca afland-o, veti
reflecta indelung, mai ales in momentele de cumpana si
cand sunteti lipsiti de motivare.

Un profesor de filozofie, aflat in fata studentilor sai, a luat
un borcan mare de maioneza gol si, fara sa scoata o
vorba, a inceput sa-l umple cu mingi de golf. I-a intrebat
apoi pe elevi daca borcanul este plin. Studentii au raspuns
in cor-daaa!
Dupa aceasta, profesorul ia o cutie plina cu pietricele si o
rastoarna in borcan, completand spatiile goale. Din nou le-
a cerut studentilor sa-i spuna daca borcanul este plin. Ei
au raspuns afirmativ.

A venit randul unei cutii pline cu nisip pe care l-a pus in
borcan. Evident, nisipul a umplut toate golurile. Aceeasi
intrebare din partea profesorului, acelasi raspuns de la stu-
denti.
Este timpul ca proful sa adauge 2 cesti de cafea in borcan.
Cafeaua a completat spatiie dintre granulele de nisip.
Atunci studentii au izbucnit in ras.
Explicatiile profesorului
Prin acest “experiment”, profesorul de filozofie a dorit sa-i
determine pe studenti sa inteleaga ca borcanul reprezinta
viata. Mingile de golf sunt lucrurile foarte importante: fa-
milia, copiii, sanatatea, pasiunile, adaugand ca vietile
noastre tot implinite ar fi, daca pierdem restul.
Pietricelele sunt alte lucruri care conteaza: munca, casa,
masina…Nisipul reprezinta restul, lucrurile marunte. Daca
varsam nisipul intai, nu mai avem loc pentru nimic altceva,
nici pentru pietricele, nici pentru mingile de golf.
La fel se intampla in viata. Daca ne consumam toata en-
ergia si timpul ocupandu-ne de treburi marunte, nu vom
mai gasi spatiu pentru cele cu adevarat majore.
Prin urmare, dati importanta lucrurilor cruciale fericirii. Ju-
cati-va cu copiii, faceti-va timp sa va controlati starea de
sanatate, cinati cu partenerul, practicati sportul preferat.
Ramane destul timp pentru menaj, reparat robinetii din bu-
catarie sau alte activitati “robotizante”.
Aveti grija de mingile de golf intai, de lucrurile cu adevarat
importante, stabiliti-va prioritati, restul e doar nisip.
La sfarsitul lectiei, unul dintre studenti l-a intrebat pe pro-
fesor ce reprezinta cafeaua. Zambind, acesta i-a oferit ur-
matoarea lamurire: este pentru a va dovedi ca, chiar daca
suntem foarte ocupati, intotdeauna este loc pentru o
ceasca de cafea, un pahar de vin/bere/apa, de o masa cu
un prieten…
Profitati de viata si faceti-va o placere, ceva numai pentru
voi!

MICA PUBLICITATE
• Foarte convenabil: cameră de închiriat în Woodhaven Blv., la 5 minute de

metrou; toate facilitățile incluse, plus internet. Tel.: (347) 819 - 7784
• Doamna serioasa, cu experienta, doresc sa lucrez ca baby sitter, menaj,

de preferinta Long Island, NY. Referinte la cerere. Telefon: (631) 320-6965
• Salon de lux în Manhattan angajează cosmeticiană și manichiuristă cu

experiență. Pentru informații sunați la (212) 581-3343
• Voltage Electric Corp. angajează electrician cu minim doi ani experiență.

Necesar permis de conducere. Salariu convenabil. Tel.: (347) 323 - 4374
• Închiriez cameră mobilată unei persoane singure, în Ridgewood, Forest

Hills. Preț foarte convenabil. Tel.: (347) 336 - 9446
• Doamnă pensionară care locuiește alternativ în New York și în București,

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

• 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

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

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

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

• Ricky Transportations. Tel.: (347) 223-1907
• Housekeeping available for offices, apartments, homecare and

babysitter. Tel.: (516) 864-3177 Eipa sau (516) 482-3265 Elena
• Sky Spa Laser începe clase pentru manichiură, pedichiură și

depilare (waxing). Clasele au numai câte 6 persoane.
Tel.: (718) 896-0070 Mariene
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SFATURI UTILE

OPREŞTE CĂDEREA PĂRULUI!
Caderea accentuata a parului se soldeaza destul de
repede cu zone de calvitie si este insotita de subtierea si
miniaturizarea firelor de par existente sau regenerate. In
cazul in care te confrunti cu asta, trebuie sa stii ca prin
simpla adaugare a unui ingredient in samponul tau, poti
face minuni!

Uleiurile esentiale sunt foarte populare astazi, fiind folosite
pretutindeni in lume in diferite scopuri. In acest articol iti
prezentam trucul prin intermediul caruia poti preveni si
stopa caderea parului.
Ce trebuie sa faci!
Reteta:
Adauga intr-un flacon intreg de sampon obisnuit doua

capsule de vitamina E si 10 picaturi de ulei esential de
rozmarin si ulei esential de lamaie.

Agita bine inainte de fiecare folosire.
Samponul trebuie aplicat pe parul ud dar si pe pielea ca-

pului.
Lasa-l sa actioneze cateva minute apoi limpezeste parul

asa cum o faci de obicei.
Utilizarea acestei proceduri promite stoparea caderii parului
si regenerarea firului de par in maxim 30 de zile!

DOMINAŢI-VĂ STRESUL
CU METODE SIMPLE DE RELAXARE!

Cea mai buna metoda de stapanire a unor factori de stres
este, desigur, eliminarea lor. Dar acest lucru nu este intot-
deauna posibil, de aceea puteti invata cum sa controlati
stresul cu ajutorul unor masuri si exercitii de relaxare.
Invatarea unei tehnici de relaxare, sub controlul unui
terapeut sau al unui antrenor, este de dorit in fiecare
etapa a vietii, cu conditia sa nu fiti in criza chiar in acea
perioada, pentru ca insusirea acestui gen de tehnica
prevede minim trei luni.

Toate tehnicile urmaresc, de fapt, acelasi lucru – eliminarea
unor tensiuni si a unor incordari musculare. Unele se
bazeaza pe meditatie, altele cer o activitate fizica mai
mare si se desfasoara dupa unele exemple (tip yoga, tai
chi si qi gong). Sunt tehnici care lasa o mai mare libertate
imaginatiei si cer mai multa initiativa personala (vizualizare,
training autogen, eutonia).
Daca nu aveti timpul sau disponibilitatea pentru a dobandi
toate aceste tehnici, iata cateva masuri si exercitii simple:
- Masajul facut cu ajutorul unei perii uscate. Se maseaza,

incepand de la picioare, diferitele parti ale corpului, cu
o perie sau cu un prosop. Stimuleaza circulatia, invioreaza
pielea si relaxeaza muschii. Pentru partea dorsala este
recomandat sa folositi un brau, avand grija ca masajul
sa se faca intotdeauna in directia inimii. Persoanele
care au varice vor evita sa maseze prea puternic aceste
zone.

- Exercitii de relaxare. Asezati-va intr-o pozitie decontractanta
si, pe cat posibil, intr-un loc linistit. Faceti in asa fel
incat sa nu fiti deranjati cel putin o jumatate de ora (
inchideti televizorul, calculatorul si telefonul). Bratele
sunt asezate pe coapse, mainile atarna moi, capul este
usor inclinat inainte.

- Inchideti ochii si incercati sa va goliti mintea de ganduri.
La inceput, este nevoie de rabdare, dar daca veti repeta
acest exercitiu, totul va deveni simplu. Mintea dum-
neavoastra va executa automat „ordinul” primit si va
opri imediat gandurile, in acelasi fel in care va invata sa
proiecteze imagini calmante.

- Indreptati-va corpul, cu capul si spatele sprijinite de
spatarul unui scaun, mainile se odihnesc asezate pe
coapse, care formeaza un zghi drept cu gambele.

- Astupati-va nara stanga si inspirati profund pe nara
dreapta, tineti-va respiratia cinci secunde si expirati
puternic. Faceti acest exercitiu de zece ori pentru fiecare
nara.
Acum, intindeti gatul cat mai sus, umerii raman nemiscati,
reveniti in pozitia initiala, ramaneti asa un moment.
Repetati aceasta miscare de zece ori.

- Ridicati umerii pana la urechi sau cat de sus puteti, dati
capul pe spate, fara sa miscati umerii, reveniti in pozitia
initiala. Repetati aceasta miscare de zece ori.
Terminati exercitiul asa cum a fost inceput, cu o pauza
mentala.

Iata si cateva „trucuri”:
1. Faceti des pauze, in timpul carora iesiti la aer, respirati

adanc si ganditi-va la lucruri placute.
2. Ascultati muzica preferata.
3. Inainte de a va enerva din cauza cuiva, a muncii sau a

opiniilor sale, respirati adanc si acceptati un alt punct
de vedere, chiar daca nu sunteti de acord. O explicatie
ceruta/data intr-un moment de calm, poate lamuri
lucrurile. Seninatatea este cuvantul cheie! Fiti senini,
intelepti si priviti lucrurile la un nivel superior.

4. Nu va supraincarcati agenda! Planificati activitatile in
asa fel incat sa puteti avea perioade de relaxare.

5. Radeti mult si cantati!

RENUNŢAŢI LA ACESTE OBICEIURI
ŞI VEŢI FI SĂNĂTOŞI

Va treziti intr-o dimineata devreme foarte obositi, nu mai
aveti chef de nimic, simtiti ca va doare capul, spatele, nu
stiti ce vi se intampla.Problema este ca ati uitat de unele
lucruri care, la o prima analiza, par lipsite de importanta,
banale. Suntem aici sa vi le reamintim si sa va sfatuim sa
renuntati la obiceiurile proaste ce va distrug treptat sanatatea.
Purtatul gentii pe umar

Tendinta actuala este purtarea gentii pe umar. Aflati ca
nu este deloc bun pentru sanatatea gatului, umerilor si
a spatelui. Exceptand atunci cand o schimbati regulat
dintr-o parte in alta. Nu intamplator s-a inventat rucsacul,
pentru echilibrarea greutatii de pe umerii nostri. Optati
pentru un astfel de accesoriu.

Saritul meselor
Daca procedati asa, va privati organismul de vitamine
si de minerale. Brusc, treceti la masa urmatoare si veti
manca dublu. In ritmul acesta, intreg organismul este
dat peste cap. De asemenea, favorizati rontaitul, iar
kilogramele in plus vor fi asigurate, deoarece organismul
are tendinta sa-si faca rezerve si sa stocheze caloriile.

Statul picior peste picior
Intr-adevar, este confortabil sa stam picior peste picior,
ne simtim bine, dar este cea mai defectuoasa postura.
Impiedica circulatia sanguina, venoasa si conduce la
dureri de spate.

Consumul neadecvat de apa
Nutritionistii si specialistii in sanatate recomanda sa
bem apa multa. La birou, suntem coplesiti de probleme,
stresati, lucram sub presiune. Ne plimbam cu sticla de
apa peste tot si nu mai stim cam cat am baut in ziua re-
spectiva. Involuntar, am pus in practica un obicei
periculos. Consumul in exces de apa, peste 8 litri pe zi,
potrivit medicilor, poate ascunde o boala renala sau
poate fi cauzat de folosirea unui medicament. Si daca
bem putina apa este la fel de riscant.

Excesul de alcool
Orice exces inseamna viciu. Una e sa bem un paharut
de vin, alta e sa ajungem dependenti de alcool. Bolile
ficatului isi fac aparitia de indata, deshidratarea, plus
multe altele.

Rosul unghiilor
Stresul, anxietatea, angoasele fac din rontaitul unghiilor
un mijloc de eliberare a nelinistilor si temerilor la unele
persoane. Conform studiilor, stresul la munca este
astazi primul factor ce determina prostul obicei.

Cafea, cafea si iar cafea
O pauza de cafea este suficienta intr-o zi, deoarece li-
coarea consumata in exces nu poate sa nu influenteze
in rau sanatatea: insomnie, deprimare, cresterea tensiunii
ateriale, dureri de cap, irascibilitate, iar la adolescenti
tulburari mintale.

Excesul de sare si zahar
S-a demonstrat in mod repetat legatura dintre consumul
exagerat de zahar si diabet, obezitate, anumite cancere,
boli cardiovasculare, tulburari metabolice. La fel in cazul
sarii. Se poate ajunge pana la infarct.

Fumatul
Foarte greu cand esti dependent de tigareta. In actiune
intra vointa fiecarui fumator. Sevrajul necesita uneori
interventii de specialitate.

Lipsa de somn
Stim foarte bine cat de important este somnul, ce ne
asteapta a doua zi cand nu am dormit toata noaptea.
Avem probleme legate de concentrare, ne iritam usor,
suntem somnolenti.

Dormitul pe canapea cu televizorul deschis
Specialistii avertizeaza ca nu se poate vorbi de un
somn reparator, cand televizorul este deschis, si ca
obiceiul ar creste riscul de depresie, ca si al tulburarilor
de metabolism.

Sedentarismul
Fara miscare, nu facem nimic. A, da! Atragem boli
cronice, cardiovasculare, depresie, obezitate si lista
este foarte lunga.

Folosirea cantarului in fiecare zi
Inutil sa va cantariti zilnic. O data pe saptamana ajunge,
ca sa urmariti curba de greutate. Ea variaza in functie
de haine, de cantitatea de apa, de hrana sau de
miscarea facuta.

Mancatul in goana
Nici nu simtiti ce ati mancat, creierul nu are timp sa re-
ceptioneze. In felul acesta, va expuneti riscurilor de a
suferi de diabet, ca si de boli digestive. Mestecand in
viteza, dati de lucru organelor digestive.

Mancatul pe birou
Luati o pauza, deconectati-va, asezati-va la masa,
mancati calm, mintea se odihneste. Va concentrati
asupra a ceea ce mancati si gestionati alimentatia.

Telefoanele, calculatorul, luminile daunatoare…
Intram pe facebook, citim corespondenta electronica,
sms-urile, jucam jocuri video. Ne expunem pe termen
lung, ne vom intreba de ce avem insomnii, de ce suntem
obezi, de ce nu ne putem concentra si nu mai vedem
bine. Stingeti toate sursele de lumina, telefonul, calcuatorul,
cu cel putin o ora inainte de culcare.

Amanarea mergerii la toaleta
Gasiti mereu pretexte de a nu merge cand trebuie la
toaleta. Unul dintre ele este distanta (vi se pare mare de
birou) si de aceea va retineti. Vezica incarcata nu va in-
telege, isi cere drepturile, deoarece microbii din urina
neeliminata isi fac de cap. In caz de nu-i dati ascultare,
riscati sa suferiti de retentie urinara sau de incontinenta.

Postura neadecvata cand va asezati
Inconstient stati in fata ecranului calculatorului, de
exemplu, intr-o pozitie nepotrivita. Cu spatele curbat.
Incercati sa va controlati cand va asezati pe scaun,
cautand ca spatele sa fie drept.

La toate aceste sfaturi, as adauga, desi stim ca ne este
greu sa o facem, sa umblam putin la stres.
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