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ULTIMA OR<

Containerele anticaniculă 
revin în zonele aglomerate 

ale Capitalei 

Primăria Capitalei a amplasat 20 de containere anticaniculă
în zonele aglomerate ale Bucureştiului, care vor fi deschise
începând de marţi, când sunt anunţate temperaturi ridicate.
În aceste spaţii, vor fi disponibile dozatoare cu apă, trusă
medicală, aer condiţionat şi dezinfectanţi.
„Primăria Municipiului Bucureşti, prin ASSMB, a amplasat
20 de containere anticaniculă în cele mai aglomerate
zone din Capitală. Containerele, care au fost deja dotate,
vor fi deschise începând de mâine, 2 iulie 2019, când se
anunţă temperaturi caniculare. Containerele anticaniculă
sunt dotate cu trusă medicală de prim-ajutor completă,
tensiometru cu manometru şi stetoscop, canapea medicală,
scaune, dozator de apă, consumabile necesare funcţionării
corecte (dezinfectanţi, mănuşi de unică folosinţă, cearceafuri
de unică folosinţă, etc), chiuvetă mobilă şi aparat de aer
condiţionat”, informează Primăria Capitalei, printr-un co-
municat de presă. Lângă aceste containere sunt amplasate
şi toalete ecologice. Asistenţa medicală la aceste containere
anticaniculă este asigurată de prsonalul medical din
reţeaua de medicină şcolară, coordonată de ASSMB, mai
menţionează Primăria.
„Totodată, toate cele 19 spitale aflate în subordinea
Primăriei Capitalei sunt pregătite şi în perioadele caniculare
să acorde asistenţă medicală cetăţenilor”, mai arată sursa
citată.

Parchetul militar a declinat,
după aproape un an, dosarul 

10 August, pe motiv că ar fi fapte
ce ţin de securitatea naţională 

Procurorii Secţiei parchetelor militare au declinat dosarul
privind violenţele jandarmilor la protestul din 10 august
2018 către DIICOT, precizând că în cauză sunt dispoziţii
care incriminează tentativa la infracţiunea de acţiuni
împotriva ordinii constituţionale, anunţă oficial Parchetul
General.
Procurorii din cadrul Secţiei parchetelor militare au dispus
prin ordonanţa nr. 18/P/2018, din data de 28.06.2019,
declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea
Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate
Organizată şi Terorism, în vederea continuării cercetărilor
cu privire la organizarea, conducerea şi modul de intervenţie
al forţelor de ordine din cadrul Inspectoratului General al
Jandarmeriei Române împotriva manifestanţilor care au
participat la protestul din data de 10 august 2018, desfăşurat
în Piaţa Victoriei din municipiul Bucureşti, respectiv cu
privire la scopul faptelor unor grupuri de persoane care în
ziua de 10 august 2018 au exercitat acţiuni de violenţă
împotriva forţelor de ordine şi măsura în care aceste
acţiuni, prin amploarea şi modul de desfăşurare, au fost
de natură să pună în pericol securitatea naţională.
Competenţa D.I.I.C.O.T. este atrasă de dispoziţiile art.
412 din Codul penal cu referire la art 397 alin 2 din Codul
penal, dispoziţii care incriminează tentativa la infracţiunea
de acţiuni împotriva ordinii constituţionale, precizează
Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Parchetului
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Au vrut să intre în ţară, 
ascunşi sub autocar 

Trei cetăţeni străini care au încercat să intre ilegal în
România, ascunşi sub un autocar, au fost prinşi, luni, de
poliţiştii de frontieră din Constanţa. Tinerii, cu vârste
cuprinse între 21 şi 26 de ani, au declarat că intenţionau
să ajungă în ţări din Vestul Europei.
Cei trei tineri au fost descoperiţi luni în cadrul unei acţiuni
a poliţiştilor de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă,
desfăşurate împreună cu lucrători ai IPJ Constanţa şi ai
IJJ Constanţa, ascunşi sub un autocar care a intrat în ţară
pe la Vama Veche.
În urma verificărilor, poliţiştii au stabilit că cei trei sunt
cetăţeni din Algeria, Palestina şi Maroc, cu vârste cuprinse
între 21 şi 26 de ani, şi au declarat că s-au ascuns sub
autocar cu intenţia de a ajunge în state din Vestul Europei. 
Potrivit poliţiştilor de frontieră, şoferul autocarului a declarat
că nu ştia de existenţa celor trei bărbaţi ascunşi sub
mijlocul de transport pe care îl conducea.

Negocierile au eşuat la summitul de
la Bruxelles, decizia a fost amânată. 

Liderii statelor membre UE s-au reunit luni la Bruxelles în
încercarea de a desemna şefii principalelor structuri de
conducere, după ce discuţiile au intrat în impas în noaptea
de duminică spre luni. Liderii europeni trebuie să desemneze
şefi pentru Comisia Europeană, Parlamentul European,
Consiliul European, Banca Centrală Europeană şi un Înalt
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica
de securitate. O soluţie de compromis ar fi ca cei doi
candidaţi puternici, Frans Timmermans şi Manfred Weber,
să conducă Comisia Europeană, şi, respectiv, Parlamentul
European.
Kristalina Georgieva nu mai candidează pentru preşedinţia
Consiliului European, a informat luni premierul bulgar
Boiko Borisov, după lungi negocieri între liderii UE privind
desemnarea şefilor pentru principalele structuri de conducere,
relatează site-ul publicaţiei The New York Times.
"Liberalii nu sunt flexibili în această privinţă. De aceea nu
există nicio decizie încă", a declarat Borisov despre can-
didatura lui Georgieva.
Oficialul bulgar a adăugat că Italia şi ţările care fac parte
din Grupul de la Visegrad au propus-o ulterior pe aceasta
pentru funcţia de Înalt Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe şi politica de securitate.
Cu toate acestea, Borisov a afirmat că preferă să susţină
un politician bulgar în noul Executiv UE.
"Ce este mai important pentru noi? Un comisar cu un
portofoliu adevărat sau un negociator la nivel înalt?" a
mai declarat Borisov.
Negocierile dintre liderii Uniunii Europene pentru desemnarea
conducătorilor principalelor instituţii europene au fost
amânate pentru marţi, a anunţat pe Twitter purtătorul de
cuvânt al preşedintelui Consiliului European, Preben Aa-
mann.

O rachetă din confruntările 
Siria - Israel a ajuns accidental

într-o celebră destinaţie de vacanţe 
O rachetă a aterizat pe un munte din Cipru, oficialii
susţinând că ar putea fi vorba despre un atac indirect din
partea statului sirian, autorităţile încercând cel mai probabil
să contraatace Israelul, transmite The Guardian.

Impactul a avut loc în jurul orei 01.00 dimineaţa în regiunea
Taskent, cunoscută şi ca Vouno, la aproape 20 de kilometri
nord-est de Nicosia. Flăcările au cuprins muntele, iar
explozia a fost auzită puternic în zonele din jur. Din
fericire, nu au fost victime.
La acel moment, un bombardament israelian avea loc
asupra Siriei, scrie The Guardian.
Ministrul cipriot de Externe, Kudret Özersay, a scris pe
Facebook că „o prima analiză arată că racheta rusească,
care face parte dintr-un sistem de apărare, şi-a completat
raza de atac şi a ajuns în Cipru după ce şi-a ratat ţinta”.
Ministrul spune că este posibil ca explozia să fi avut loc
înainte de impactul cu solul, pentru că nu au fost găsite
cratere la faţa locului. „Bucăţile care au căzut sugerează
că racheta a explodat în aer, înainte de aterizare”, adaugă
acesta.
Insula Cipru este poziţionată la vest de Siria şi este
vizitată anual de peste 3 milioane de turişti. Avioanele de
luptă din Israel au lansat rachete, având ca ţintă poziţiile
militare siriene din regiunea Homs, aflată la 310 kilometri
de Nicosia.
Acesta este primul caz în care insula este prinsă la mijloc
între operaţiunile militare din Orientul Mijlociu.
Un analist militar cipriot, Andreas Pentaras, spune că
resturile sugerează că a fost o rachetă rusească S-200,
acest tip având o rază de acţiune de până la 400 de
kilometri. „O serie de fotografii făcute publice arată aripile
rachetei, acestea având inscripţii ruseşti. Siria foloseşte
rachete făcute în Rusia”, susţine Andreas Pentaras.
Locuitorii din Cipru au declarat pentru jurnalişti că au
văzut o lumină puternică pe cerul nopţii, iar mai apoi au
auzit trei explozii puternice. Autorităţile au evacuate unele
locuinţe.

Soţia şeicului din Dubai a FUGIT
din Emiratele Arabe împreună cu
copiii şi cu o mare sumă de bani 

Soţia şeicului din
Dubai, Mohammed
bin Rashid al-Mak-
toum, a fugit din Emi-
ratele Arabe Unite
împreună cu copiii
acestora şi cu 31 de
milioane de lire,
relatează site-ul
publicaţiei Daily Star.
Prinţesa Haya, în
vârstă de 45 de ani,
ar fi fugit la Londra,
informează Mirror
Online. Cu toate
acestea, multe alte

publicaţii transmit că aceasta ar fi fugit în Germania. 
Prinţesa ar fi cerut azil şi ar fi depus deja actele pentru
divorţ. În urma incidentului, ar fi izbucnit o criză diplomatică
între Germania şi Emiratele Arabe, unde Şeicul este
vicepreşedinte şi prim-ministru, precum şi conducătorul
oraşului Dubai. 
Acesta ar fi cerut autorităţilor din Berlin să o înnapoize pe
prinţesă şi pe copiii acestora. Însă, oficialii au refuzat,
aceasta fiind sub protecţia forţelor de ordine. 
Prinţesa Haya le-ar fi spus prietenilor că a ales Germania
pentru că „nu are încredere în autorităţile britanice”. 
Şeicul, în vârstă de 69 de ani, şi-ar fi acuzat soţia de infi-
delitate într-o postare de pe Instagram.
Potrivit publicaţiei The Daily Beast, Prinţesa Haya, care
este sora Regelui Iordaniei, a fugit în secret cu fiul ei,
Zayed în vârstă de 7 ani şi fiica sa, Al Jalila, în vârstă de
11 ani.
Anul trecut, Prinţesa Latifa, fiica Şeicului, a fugit şi ea din
Dubai şi a explicat motivele printr-o filmare pe Youtube, în
care acuza familia regală de tortură.
Prinţesa Latifa, în vârstă de 33 de ani, a declarat că se
simte „optimistă referitor la viitor”. „Este începutul vieţii
mele în libertate”, a adăugat aceasta. 

mediafax.ro
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ACTUALITATE

Noua lege a pensiilor:
cât va fi pensia minimă, care
va fi stagiul de cotizare şi cum

se recalculează pensiile
Noua Lege a pensiilor a suferit o serie de modificări de
ultim moment, chiar înainte de a fi adoptată de Camera
Deputaţilor, care este for decizional. Această nouă formă
va ajunge pe masa preşedintelui Iohannis spre promulgare.
Principalele modificări se referă la eliminarea sintagmei
„datorat şi plătit”, condiţia privind un anumit stagiu de
cotizare pentru obţinerea pensiei de invaliditate, stabilirea
cuantumului pensiei minime în funcţie de salariul minim
pe economie şi posibilitatea de a opta, în urma recalculării
între pensia minimă şi indemnizaţia socială.  Noua formă
a legii pensiilor păstrează regulile privind valoarea de
referinţă a punctului de pensie, dar şi majorarea acesteia,
etapizat, începând cu 1 septembrie 2019.   În primul rând,
art. 25, cel în care contribuabilul este definit drept persoana
care datorează şi plăteşte contribuţia de asigurări sociale
a fost complet codificat, eliminându-se în totalitate sintagma
„datorat şi plătit”.   Astfel, contribuabilii la sistemul public
de pensii sunt:    a) persoanele fizice care obţin venituri
din salarii sau asimilate salariilor, precum şi din indemnizaţii
de asigurări sociale de sănătate, pentru care angajatorii
sau entităţile asimilate acestora au obligaţia, potrivit
Codului fiscal, de a calcula, de a reţine la sursă şi de a
vira contribuţia de asigurări sociale a bugetul asigurărilor
sociale de stat;    b) persoanele fizice care realizează
venituri din activităţi independente sau drepturi de proprietate
intelectuală şi care, potrivit Codului fiscal, pe baza declaraţiei
individuale de asigurare, datorează şi plătesc contribuţia
de asigurări sociale;    c) angajatorii sau entităţile asimilate
acestora care, potrivit Codului fiscal, au obligaţia de a
plăti contribuţia de asigurări sociale datorată pentru condiţii
deosebite şi/sau speciale de muncă, precum şi eventuale
diferenţe de contribuţii de asigurări sociale pe care legislaţia
le pune în seama angajatorului;    d) Agenţia Naţională
pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin structurile teritoriale
şi unităţile trimiţătoare, care, potrivit legislaţiei specifice,
au obligaţia de a suporta din bugetele proprii contribuţia
de asigurări sociale datorată pentru persoanele care
beneficiază de drepturi acordate din bugetul asigurărilor
pentru şomaj, respectiv pentru personalul român trimis în
misiune temporară sau permanentă în străinătate.     (2)
Sunt contribuabili ai sistemului public de pensii şi persoanele
fizice care sunt asigurate, conform prezentei legi, pe baza
contractului de asigurare socială.   Pensia de invaliditate
În ce priveşte pensia de invaliditate, s-a eliminat obligativitatea
stagiului minim de cotizare de 15 ani. În forma iniţială
pensia de invaliditate se putea acorda persoanelr care nu
au împlinit vârsta standard de pensionare şi au realizat, la
data solicitării pensiei de invaliditate, stagiul minim de
cotizare de 15 ani şi au suferit un accident sau au participat
la Revoluţia din 1989.   În forma modificată pensia de in-
validitate se cuvine persoanelor care au realizat stagii de
cotizare în sistemul public de pensii, care nu îndeplinesc
condiţiile de pensie pentru limită de vârstă şi care au ca-
pacitatea de muncă diminuată din cauza:    a) accidentelor
de muncă şi bolilor profesionale, constatate conform legii;
b) altor boli şi accidente care nu au legătură cu munca;
c) participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din Decembrie
1989 ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din de-
cembrie 1989, care erau cuprinşi într-un sistem de asigurări
sociale anterior datei ivirii invalidităţii. Pensia minimă
Potrivit art.91 începând cu data intrării în vigoare a preved-
erilor prezentei legi (majoritatea se vor aplica din septembrie
2021, exceptând creşterea punctului de pensie din 2019
şi 2020), pentru pensionarii sistemului public de pensii cu
domiciliul în România, se instituie pensia minimă, în
funcţie de stagiul de cotizare realizat.    Pensia minimă se
stabileşte în procente, minim şi maxim, din salariul minim
brut pe ţară garantat în plată, în funcţie de stagiul de
cotizare realizat, astfel: procentul minim este de 45%,
aferent stagiului minim de cotizare, la care se adaugă
câte 1% pentru fiecare an de stagiu de cotizare realizat
peste 15 ani, fără a depăşi procentul maxim de 75%.
Pensia minimă se acordă pensionarilor în situaţia în care
cuantumul pensiei, cuvenit sau aflat în plată, are o valoare
mai mică decât cuantumul pensiei minime calculat mai
sus.   

În situaţia persoanelor care beneficiază, prin cumul, de
una din categoriile de pensie prevăzute la art.46 alin.(1),
de pensie din sisteme neintegrate sistemului public de
pensii, ori de pensie din alte state, pensia minimă se
acordă în situaţia în care suma cuantumurilor tuturor
acestor venituri nu depăşeşte cuantumul pensiei minime
calculat conform alin.(2).   În situaţia pensionarilor care au
realizat stagiu de cotizare cuprins între 10 şi 15 ani,
pensia minimă se stabileşte în funcţie de stagiul de
cotizare realizat, întrun procent de 40% din salariul minim
brut pe ţară garantat în plată, la care se adaugă câte 1%
din salariul minim brut pe ţară garantat în plată, pentru
fiecare an de stagiu de cotizare realizat între 11 ani şi 14
ani inclusiv. În situaţia pensionarilor pentru limită de vârstă
care au realizat stagiu de cotizare necesar deschiderii
dreptului la pensie prevăzut de legislaţia anterioară intrării
în vigoare a prezentei legi, mai mic de 10 ani, în condiţii
de handicap, precum şi ca nevăzător, pensia minimă se
stabileşte într-un procent de 40% din salariul minim brut
pe ţară garantat în plată.   Articolul referitor la posibilitatea
de a alege între pensia minimă şi indemizaţie socială a
fost complet eliminat Art. 158, care prevedea că pensionarii
ale căror drepturi de pensie s-au deschis anterior intrării
în vigoare a prezentei legi şi care au realizat stagiu de
cotizare mai mic decât stagiul minim de cotizare de 15 ani
pot opta între dreptul la pensie în cuantumul rezultat în
urma recalculării şi dreptul la indemnizaţia socială, a fost
complet eliminat.   Forma modificată arată că CNPP, prin
casele teritoriale de pensii, notifică pensionarii referitor la
rezultatul recalculării. Procedura de notificare se stabileşte
prin ordin al preşedintelui CNPP.   Cum se recalculează
pensiile   Art.157. - (1) La data intrării în vigoare a
prezentei legi, pensiile stabilite pe baza legislaţiei anterioare
devin pensii în înţelesul prezentei legi şi se recalculează
prin înmulţirea numărului total de puncte realizat cu
valoarea punctului de referinţă prevăzută la art. 86, cu
excepţia pensiilor stabilite în fostul sistem de pensii şi alte
drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor anterior datei
de 1 aprilie 2001 care se recalculează conform art.168.
Art.86. - (1) Valoarea punctului de referinţă prevăzută la
art.85 alin.(1) reprezintă raportul dintre valoarea punctului
de pensie şi nivelul mediu al stagiilor de cotizare prevăzute
de legislaţia anterioară, respectiv 25.  (2) Valorile punctului
de pensie sunt următoarele:    a) la data de 1 septembrie
2019 - 1.265 lei;    b) la data de 1 septembrie 2020 - 1.775
lei;   c) la data de 1 septembrie 2021 - 1.875 lei.    (3) La
data intrării în vigoare a prezentei legi, valoarea punctului
de referinţă este de 75 lei.    (4) Începând cu anul 2022,
valoarea punctului de referinţă se majorează anual cu
rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din
creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat.
(5) Indicatorii prevăzuţi la alin.(4) utilizaţi la stabilirea
valorii punctului de referinţă pentru anul următor sunt cei
definitivi, cunoscuţi în anul curent pentru anul calendaristic
anterior, comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică.
(6) În situaţia în care unul dintre indicatorii prevăzuţi la
alin.(4) are valoare negativă la stabilirea valorii punctului
de referinţă se utilizează indicatorul cu valoare pozitivă.
(7) În situaţia în care indicatorii prevăzuţi la alin.(3) au
valoare negativă se păstrează ultima valoare a punctului
de referinţă. (8) Prin legea privind plafoanele unor indicatori
specificaţi în cadrul fiscal-bugetar se pot stabili anual alte
majorări decât cele prevăzute de prezentul articol.   Legea
se aplică etapizat   Art.182. - (1) Prezenta lege intră în
vigoare la data de 1 septembrie 2021, cu excepţia:   a)
art.86 alin.(2) lit.a), care intră în vigoare la data de 1 sep-
tembrie 2019;   b) art.86 alin.(2) lit.b), care intră în vigoare
la data de 1 septembrie 2020;   c) art.139, art.145, art.148
alin.(2), art. 157 alin.(2) şi (5) şi art.183 alin.(1), care intră
în vigoare la 3 zile de la data publicării prezentei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I.   (2) La data
intrării în vigoare a prezentei legi, preşedintele CNPP şi
membrii consiliului de administraţie îşi continuă mandatul
început în conformitate cu prevederile Legii nr.263/2010,
cu modificările şi completările ulterioare, până la împlinirea
termenului pentru care au fost numiţi, cu excepţia situaţiilor
prevăzute la art.124 alin.(8).  

adevarul.ro
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ŞTIRI PE SCURT • ŞTIRI PE SCURT • ŞTIRI PE SCURT

PE SCURT,PE SCURT,
ULTIMELE ȘTIRIULTIMELE ȘTIRI

adunate şi prelucrate

de Vasile Bădăluţă
* Uite-așa cum mă vedeți/”Am bătut” pe mulți băieți.

Pentru prima dată, în România, o femeie este
președinte de partid și prim-ministru. Adică, Viorica-
Vasilica Dăncilă este președintele executivului țării
și totodată boss(a) unui partid, PSD.

* Duminică, un tren de la Arad la Constanța a făcut
29 de ore, așa că pasagerii au avut parte de prima
baie (transpirație) în tren...

* Roxana Mihalache, gagica de 10 ani a lui Radu
Mazăre, este mireasa acestuia, pe 10 iulie. Invitații
sunt restricționați la 10 persoane, din cauza
spațiului din celulă.

* Iohannis nu vrea să fie șef la Uniunea Europeană,
ci dorește să rămână președinte la ”Romînica”. În
această poziție, are ocazia de a face mai multe
plimbări decât de la UE...

* Pe 30 iunie a.c., România a încheiat șefia de 6 luni
la Uniunea Europeană. A avut succes, deși la în-
ceput unii comentaseră că nu e în stare să
conducă.

* Crimă groaznică la Bragadiru: o frumoasă și bogată
(de la părinți) tânără a fost ucisă cu 26 de lovituri
de cuțit. Criminalul a luat doar 150 de lei găsiți la
tânără. Mașina luxoasă din curte nu a știut s-o
pornească. A fost arestat după 3 zile, la Mamaia.

* Pe aeroportul din Otopeni, un ucrainean a fost de-
tectat, în stomac, cu zeci de pliculețe cu droguri.
Vameșii români l-au pus să stea pe ”o oală de
noapte” până și-a golit burta.

*La 16 iulie se împlinesc 50 de ani de la prima asel-
enizare. Era în 16 iulie 1969 când oamenii din prima
misiune, Apollo 11, au pășit pe Lună.

* Camera Deputaților a decis modificări importante
ale votului românilor din afara granițelor țării. Votul
va dura 3 zile: vineri, sâmbătă și duminică. Se va
mări substanțial numărul personalului din secțiile de
votare. Se va admite votul prin corespondență.

* Într-un orășel din Spania, o româncă de 36 de ani,
însărcinată în luna a 6-a, a fost ucisă și decapitată
în casa în care locuia cu iubitul ei, criminalul (36
ani), cetățean spaniol. 

* În presa americană, pe situl The Huffington Post,
țara noastră este considerată ”cea mai frumoasă
din Europa”. Autoarea este Patti Morrow, fotograf și
jurnalist specializat în călătorii. În România, ea a
fost impresionată mai ales de Transfăgărășan, de
arhitectura cosmopolită a Bucureștiului, de bisericile
fortificate din Transilvania, de castelele Bran și
Peleș. Ea a scris: ”România este, de departe, o țară
minunată, cu peisaje ce lasă străinii cu gura
căscată”. Așa este, mulțumim pentru aprecieri,
stimată doamnă!

* Gigi Becali a început războiul cu tehnologia. După
ce a scos televizoarele din camerele juniorilor, a in-
terzis smartphon-urile, urmând ca tinerii jucători să
folosească numai telefoane vechi, cu butoane și
fără acces la internet. Becali zice: ”Când te joci pe
calculator, îți afectează aceeași parte a creierului
care e afectată și de cocaină”. Cel puțin așa spun
unii medici!

* De 19 ani președinte al Consiliului Județean
Vrancea, Marian Oprișan și-a cumpărat din banii
publici mobilier și un fotoliu de lux, pe care a dat
5.756 euro. Hoție nedeclarată!

* Marea Neagră devine o mare de plastic. Cinci tone
de gunoi-plastic ajung în apă în fiecare zi, plus
gunoaiele aruncate din stațiuni și din țările vecine
României. E o adevărată rușine și un mare pericol
pentru oameni și pentru animale.

* La 9 iunie a.c., Liviu Dragnea și-a depus declarația
de avere: o suprafață de 2913 m2, un apartament
de 80 m2, un centru comercial cu o suprafață de
1527 m2, toate în Turnu Măgurele. El mai are: au-
toturism Skoda Superb (2006), o mașină BMVX5
(2009), ca ”donație de la cumnată și nepoți”. Apoi
mai are 220.000 lei din contracte de închiriere și
630.000 lei din vânzarea unui imobil și a unui teren.
Dar în Brazilia?

* Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a promis
gălățenilor că va construi un aeroport între orașele
Galați, Brăila și Focșani, precum și un drum expres
Galați - Brăila, ca centură ocolitoare a municipiului
Galați.

* Comisia Europeană trage un semnal de alarmă
avertizând pericolul real prin care trecec România
ca urmare a inflației care este în continuă creștere.

* Fostul portar al naționalei de fotbal, Rică Răducanu,
a fost supus, în zilele trecute, unei intervenții chirur-
gicale la Spitalul Colentina din Capitală. El este în
stare foarte bună și a fost externat.

* Criminalul Esterei, fetița de doar 5 ani care a fost
violată și apoi omorâtă în Baia Mare, a fost prins
după un an. Criminalul are 17 ani și locuia în același
bloc cu victima.

* Franța a înregistrat cea mai ridicată temperatură din
istoria măsurătorilor: 45,9 garde Celsius.

* Un escroc din Iași, Mihăiță Sapciuc, a fost arestat
pentru că a fost descoperit că mergea prin maga-
zine prezentându-se ca inspector și accepta șpăgi
de la șefii magazinelor...

* BBC a raportat că oameni de știință au identificat 50
de lacuri noi situate sub foaia de gheață a Groen-
landei. Cercetările sunt la început, dar ele se vor in-
densifica.

* Senatorul Titus Corlățeanu a fost desemnat raportor
al Comisiei Adunării Parlamentare  a Consiliului Eu-
ropei (APCE) pentru afaceri politice și democrație.

* Alianța 2020 USR PLUS invită partidele din opoziție
să realizeze împreună un acord de colaborare pen-
tru pregătirea unei ”guvernări responsabile” pentru
țara noastră în anul 2020.

* Președintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a invitat pe
omologul său american, Donald Trump, la o în-
trevedere, în mai 2020, cu ocazia marcării a 75 de
ani de la victoria contra Germaniei naziste.

* Viorica Dăncilă a comis o altă gafă uriașă. În ședința
Comitetului Executiv Național al PSD, în loc de CEx
(prescurtarea numelui forului PSD), ea a spus: ”Eu
cred în acest sex.” După ce și-a dat seama că a
gafat teribil, s-a corectat: ”nu sex, CEx”. Nu ne mai
miră nicio gafă, fiindcă ea însăși, Viorica Dăncilă, e
o gafă politică...

* Un cuplu din Anglia ignoră toate conveniențele so-
ciale. EA, Edna, are 83 de ani, EL, Simon, are doar
44. În ciuda diferenței de 40 de ani, ei sunt
căsătoriți de 14 ani și declară că sunt fericiți. Bravo
lor!

* Katie L. Pitchford, o tânără de 21 de ani din Indian
Harbour Beach (lângă Orlando, Florida) a ajuns
după gratii fiindcă l-a atacat pe iubitul ei și l-a lovit
cu furie peste testicule până când acestea au în-
ceput să sângereze.

CUVINTE ÎNȚELEPTE
De la un un om mare ai de învățat chiar și atunci când

tace.
***

Nu renunța: drumurile dificile duc spre cele mai fru-
moase destinații.

***
Pe om îl cunoști mai bine abia după ce te-ai certat cu

el.
***

Nu subestima oamenii buni... Sunt buni, nu proști.
***

Oamenii slabi se răzbună. Oamenii puternici iartă.
Oamenii inteligenți ignoră.

UMOR
- De ce insiști ca eu să-mi găsesc o femeie și să

mă...așez?
- Orice bărbat are nevoie de o femeie. Mă întrebi de

ce? Păi fiindcă există o grămadă de lucruri negative
pentru care nu poți face Guvernul vinovat.

***
Azi m-am sculat cu stângul: mi-am îmbrăcat cămașa,

mi s-a rupt un nasture; am luat servieta, i s-a rupt
toarta; m-am încălțat, mi s-a desfăcut talpa panto-
fului; cum mi-e teamă să merg la toaletă...  

***
- Ce faci, Ioane? Nu muncești?
- De ce să muncesc? E adevărat că munca nu a

omorât încă pe nimeni, dar de ce să risc?
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ACTUALITATE

Reguli noi privind votul 
din diaspora

Votul în diaspora se va desfășura pe parcursul a trei
zile, a decis comisia parlamentară electorală. Alegătorii
aflați în secțiile de votare la ora 21.00 vor putea vota
până la 23.59. Românii din diaspora vor putea vota
prin corespondență sau anticipat.

Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi
Senatului pentru votul în diaspora a acordat, joi, (27
iunie) raport favorabil proiectului de lege pentru mod-
ificarea unor acte normative privind votul în străinătate
la alegerile prezidenţiale.
Comisia specială a decis ieri ca în diaspora votul să
se desfăşoare în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică.
”În ziua de duminică, votarea începe la ora locală
7,00 şi se încheie la ora locală 21,00. Prin excepţie
de la prevederile alin. 1, votarea în străinătate se
desfăşoară şi pe parcursul zilelor de vineri şi sâmbătă
imediat anterioare zilei votării. În ziua de vineri,
votarea începe la la ora locală 12,00 şi se încheie la
ora locală 21,00, iar în ziua de sâmbătă votarea se
deschide la ora locală 7,00 şi se încheie la ora locală
21,00”, se arată în raportul adoptat  de parlamentarii
din Comisia de cod electoral.
Comisia specială a decis, de asemenea, ca în
diaspora, la ora 21,00, când se închid secţiile, alegătorii
care se află la sediul secţiei de votare, precum şi cei
care stau la rând pot să îşi exercite în continuare
dreptul de vot. ”La ora 21,00 preşedintele biroului
electoral al secţiei de votare declară votarea încheiată
şi dispune închiderea localului de vot. Alegătorii care
la ora 21,00 se află la sediul secţiei de votare, precum
şi cei care se află la rând pentru a intra în localul de
vot pot să îşi exercite dreptul de vot”, se arată în
articolul votat de membri comisiei.
Totodată, un membru al biroului electoral al secţiei
de votare desemnat de preşedintele acestuia verifică
la ora 21,00 dacă în afara localului de vot se află
alegători care aşteaptă şi stabileşte ordinea în care
aceştia au acces în localul de vot. Parlamentarii au
mai adăugat un amendament, potrivit căruia alegătorii
aflaţi la rând îşi pot exercita dreptul de vot până la
maxim orele 23,59.

Vot prin corespondență
Anterior, comisia specială a decis ca, pentru diaspora,
la alegerile prezidenţiale, alături de votul clasic, să
funcţioneze şi votul prin corespondenţă şi votul
anticipat. Parlamentarii comisiei au început dezbaterea,
amendarea şi votarea pe articole a proiectului de
modificare a Legii 370/2004 pentru alegerea
preşedintelui, act normativ propus de Autoritatea
Electorală Permanentă. Articolul 8 al legii a fost

modificat astfel încât ”începând cu data de 1 aprilie a
anului în care au loc alegeri pentru preşedintele
României, la termen şi până la data expirării a cel
mult 15 zile de la data începerii perioadei electorale,
alegătorul care doreşte să voteze în străinătate la
alegerile pentru preşedintele României se poate în-
registra în registrul electoral ca alegător în străinătate
prin intermediul unui formular online aflat pe site-ul
AEP, în care va înscrie numele, prenumele, codul
numeric personal, localitatea şi statul unde optează
să voteze, la care anexează copia scanată sau fo-
tografia actului de identitate”.

Un alt articol adoptat de Comisie vizează votul prin
corespondenţă. „Pentru a vota prin corespondenţă,
alegătorul cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate
trebuie să se înregistreze ca alegător prin
corespondenţă, conform legii. Alegătorii sunt înscrişi
în listele electorale permanente din străinătate.
Alegătorii sunt înscrişi în listele electorale permanente
din străinătate pentru votul prin corespondenţă. Listele
se întocmesc de Autoritatea Electorală Permanentă
în format electronic şi sunt puse la dispoziţia Biroului
electoral pentru secţiile de votare din străinătate”,
potrivit textului adoptat de Comisia pentru cod elec-
toral.
Suplimentarea personalului
Pentru a vota prin corespondenţă, alegătorul cu domi-
ciliul sau reşedinţa în străinătate trebuie să se înreg-
istreze ca alegător prin corespondenţă, alegătorii
sunt înscrişi în listele electorale permanente din
străinătate, listele se întocmesc de AEP în format
electronic şi sunt puse la dispoziţia Biroului electoral
pentru secţiile de votare din străinătate - se menţionează
în articolul 8 al legii, în forma stabilită de parlamentarii
comisiei.

Un alt articol modificat (articolul 23) se referă la
faptul că numărul membrilor Biroului electoral, dacă
este insuficient, poate fi suplimentat cu personalul
ambasadei sau cu români cu domiciliul în străinătate.
„Preşedintele Biroului Electoral al unei secţii de votare
din străinătate, dacă constată că în ziua sau preziua
votului numărul membrilor Biroului Electoral este in-
suficient, poate suplimenta numărul membrilor Biroului
din personalul ambasadei sau dintre românii cu domi-
ciliul în străinătate, astfel încât să evităm subdimen-
sionarea birourilor secţiilor de votare din străinătate”,
a declarat preşedintele comisiei, Dorin Bădulescu.

romanialibera.ro

Povestea de succes
a româncei Andrea Abeli! 

Cum s-a îmbogățit din Instagram în
mai puțin de un an!

Frumoasa Andrea Abeli
este un model de suces,
care astăzi are 34 de
ani. Aceasta a ajuns
celebră pe Instagram,
unde a reușit să adune
peste 1,8 milioane de
următori în mai puțin de
un an. Deși a absolvit
dreptul, ea a ales să
facă performanță în so-
cial media, unde și-a
clădit o carieră demnă
de invidiat. Secretul ei
a fost că a descoperit
mult mai bine decât alții
cum să folosească o
platformă de acest tip.
Andrea a fost o studentă
conştiincioasă şi s-a ded-
icat în totalitate studiului

pe parcursul facultăţii. A obţinut diploma de licenţă la
Facultatea de Drept, dar apoi a ales să profeseze în
alt domeniu, cel al on-line-ului, mai exact web design,
fotografie şi ulterior marketing în cadrul platformelor
sociale. Astfel a ajuns să colaboreze cu alte modele
pe care le-a ajutat să-şi spreascaă notorietatea şi
să-şi îmbunătăţească imaginea pe reţelele de so-
cializare.
Ea şi-a dat seama foarte repede că sunt multe femei
care încearcă să se afirme în lumea modeling-ului,
pentru ca mai târziu să-şi poată asigura o sursă
constantă de venit din imagine. Doar că majoritatea
nu ştiau cum să înceapă.
Când şi-a dat seama de potenţialul colosal pe care îl
are acest domeniu al imaginii din zona on-line, a ales
să devină chiar ea model, mai ales că în trecut par-
ticipase la multe proiecte de acest tip. Astfel a învăţat
să-şi creeze o imagine proprie, care să-I aducă sume
consistente.
În scurt timp această a ajuns să fie sponsorizată de
brand-uri cunoscute care îşi doreau expunere prin
intermediul canalelor ei. Ea a ajutat şi alte modele
să-şi sporească imaginea în on-line şi a rămas bună
prietenă cu ele, mai ales că toate au reuşit să ajungă
unde şi-au propus.
În prezent sunt peste 2 miliarde de utilizatori Facebook
şi peste 1 miliard de utilizatori Instagram. Andrea
este astăzi un adevărat antreprenor al online-ului,
care ştie foarte bine cum să monetizeze acetivităţile
pe platformele sociale

www.capital.ro

DE VÂNZARE  ÎN BUCUREȘTI
Apartament de vânzare în zona Drumul Taberei din București, la 10 minute de centru, 

locație foarte bună, lângă mallul Cotroceni, lângă Favorit și Piața Moghioroș (Drumul Taberei).
Apartamentul are 3 camere cu două balcoane.

Blocul este în proces de modernizare, instalându-se ferestre termopan.
Acces ușor la toate mijloacele de transport în comun.

În acest an se va deschide stația de metrou aflată la doar 5 minute de mers de la bloc.
Preț: 70.000 euro, negociabil pentru cumpărători serioși.
Vă rugăm să sunați la Daniela, telefon: 1(203) 722 - 5010.
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CULTUR<

Theodor Damian
”PERIHOREZE” 

În lumea noastră complexă, cu amestecul ei de bine și de rău, este un mare
noroc să întâlnim un om care să fie propovăitor entuziast al credinței noastre
creștin-ortodoxe și, în același timp, profesor universitar, conducător de cenaclu
literar și de reviste, scriitor talentat în proză și în versuri, autor a numeroase cărți
de beletristică și de filosofie, cărți publicate, de-a lungul anilor, în limbile română,
engleză și germană. Un astfel de om, unic în comunitatea româno-americană din
New York, este domnul Theodor Damian, părintele-paroh al Bisericii ”Sfinții
Apostoli Petru & Pavel” din Astoria, Queens, New York și președintele Cenaclului
Literar ”Mihai Eminescu”. Prin întreaga sa activitate pusă în serviciul compatrioților
săi, dânsul are deja un loc de cinste în Pantheonul literaturii române de azi și de
mâine.

Recenta carte, intitulată
”Perihoreze”, a apărut la Ed-
itura EIKON din București
și cuprinde poezii ale filoso-
fului-teolog  Theodor Dami-
an.

Duminică, 30 iunie a.c.,
după oficierea, de către preo-
tul Theodor Damian, a slujbei
religioase în biserică, eno -
ria șii s-au reunit în sala
socială unde, în cadrul Ce-
naclului Literar ”Mihai Emi-
nescu”, a fost lansată cartea
”Perihoreze”. Din dicționar
și de la Cornel Ungureanu,
autorul prefeței, aflăm
semnificația titlului: ”Mișcare
de iubire și de
întrepătrundere a Ipostazelor
în interiorul vieții treimice.
Dumnezeu este unul în ființa
Sa și subzistă în Ipostazele
Sale într-o desăvârșită
împreună-petrecere”. Sub-
stantivul folosit la plural
accentuează ideea de iubiri
universale desăvârșite.         

Cartea ”Perihoreze” e
structurată în 3 capitole: ”Nota bene”, ”Ziua a opta” și ”Geografii” și se încheie cu
o amplă bio-bibliografie care trece în revistă, succint, activitățile domnului autorului,
activități religioase și laice pe care le-a organizat sau le-a condus și la care a
participat de-a lungul anilor. Lista este impresionantă, fiind o dovadă în plus că
Theodor Damian este o admirabilă enciclopedie, dânsul fiind singura personalitate
din orașul și statul New York care a fost premiată în cadrul Galei 100, a celor 100
de români din afara granițelor țării care au primit această înaltă distincție la
celebrarea a 100 de ani de la Reunirea Transilvaniei cu România. Faptul îl
onorează și ne onorează și pe noi, cei care îi suntem aproape.      

Critici literari și scriitori de mare valoare au exprimat admirația pentru poetul-
filosof Theodor Damian, cuvintele lor fiind reunite în capitolul selectiv al Referințelor
critice de la sfârșitul cărții. Dintre aceștia, amintim pe: Ioan Enache, Vasile Andu,
N.Georgescu, Mircea A. Diaconu, Dan Angelescu, Gheorghe Grigurcu, Ioan
Holban, Ștefan Stoenescu, Alex Stefănescu, Bartolomeu al Clujului, Vasile Andru,
Mihaela Albu, Nicolae Manolescu, Aurel Sasu, Gellu Dorian, Lucia Olaru Nenati.
Despre carte și despre autor au vorbit: criticul și istoricul literar M.N.Rusu,
profesoara universitară Valentina Ciaprazi, profesoara și jurnalista Mariana Terra,
profesoara Nicole Smith, profesorul universitar Doru Tsaganea. Iată câteva
succinte aprecieri:
M.N.Rusu: ”Cartea `Perihoreze` este cu totul specială.  Theodor Damian este cel

mai important scriitor religios din literatura română contemporană”.
Valentina Ciaprazi: ”Theodor Damian este un ucenic al lui Hristos, un Apostol al

culturii”.
Mariana Terra: ”Condiția omului și a poetului în lumea contemporană este

prezentată în versuri cu o mare încărcătură emoțională”.
Nicole Smith: ”Theodor Damian caută sacrul în profan”.
Doru Tsaganea a prezentat o dizertație despre cuvântul ”logos”, care nu înseamnă

doar ”cuvânt” (din limba greacă), ci are un înțeles mai complex: ideea de frumos
prin cuvinte, dar și de bine.

Cartea ”Perihoreze” este scrisă în vers alb, modern, capabil să exprime o
multitudine de idei.
Din poezia ”La Rio” străbate relația atât de complexă a omului cu veșnicia:  ”Pleci
de acasă/Pentru că ți-ai dorit/uneori de nevoie/sau pentru că drumul acela/ți-a
fost menit/Dorit sau menit?!/Cum poți să dorești/ veșnicia/dacă nu ți-ar fi fost
dată/cum poți să dorești iubirea/dacă nu te-ai fript/fericit/niciodată”.
Omul se află într-o permanentă balanță unde pericolul poate fi dat de ideile care,
uneori, înclină balanța într-o parte sau în cealaltă: ”Ideea/este animalul/cel mai
periculos/n-o atingeți/că scoate ghearele/și mușcă/așa cum mărul mușcă din
om/și nu invers/ca atunci când/tu citești poezia aceasta/dar de fapt/ea te citește
pe tine/vers cu vers.” (Ideea care mușcă)
Un alt subiect de mare forță, o adevărată ”ars poetica”, se referă la condiția
existenței noastre efemere. ”Călătoria în provizoriu/este condiția existenței tale/nu
știi dacă scapi sau nu/înaintezi în provizoriu/ca atunci când te îndrepți/spre marea
reînnoire/când începutul prefigurează/sfârșitul/când mergi tremurând/pe drumul
spre nemărginire/Uneori te identifici/cu masca ce-o porți/cine ești de fapt/unde,
cum și de ce/întrebările sunt necesarul/memento/.../Nu te poți înstrăina/de tine
însuți/te iei pe tine cu tine/până la marginea de sus/a ființei/până acolo unde
începe pustia/și treci de hotarul cunoștinței/până acolo unde înflorește/în
cuvânt/veșnicia. (Călătoria în provizoriu)
Pe contracoperta cărții, citim cuvintele criticului literar M.N.Rusu: ”Versurile din
`Perihoreze` pun semnul egalității divine între `pustie` și transcendență”. Autorul,
`poetul și teologul deopotrivă`, este sfătuit să publice `o antologie selectivă”.
Ideea este minunată și așteptăm cu mare  interes concretizarea acestui binevenit
sfat.
Prin cartea ”Perihoreze”, Theodor Damian dă mâna pentru o clipă cu eternitatea.
Versurile încărcate de filosofie ne îndeamnă pe noi, cititorii, să deslușim meandrele
vieții terestre și pe cele ale vieții de Dincolo de Marea Trecere.  O carte care pune
întrebări și caută răspunsuri existențiale: Cine ne-a creat, când și, mai ales, de
ce? Care este rostul nostru pe pământ? Cum va fi în Lumea de Dincolo?

Theodor Damian ne invită să gândim profund și să ne pătrundem de bucuria
de a trăi pe acest pământ creat de Marele Divin. Cu necazuri și bucurii, cu îndoieli
și certitudini, viața merită trăită din plin.

Mariana Terra
foto: Alex Marmara
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ACTUALITATE

Cheile Bicazului se transform~
în Békás-szoros?

De aproximativ de zece ani se poartă prin instanțe o
dispută privind delimitarea teritorială dintre județele
Harghita și Neamț, având drept punct de interes
Cheile Bicazului, canionul din munții Hășmașului, viz-
itat anual de mii de turiști.

Strămutat în 2013 la Tribunalul Prahova, procesul a
ajuns la prima sentință care a dat câștig de cauză
autorităților din județul Harghita.

”Anulează procesul-verbal având ca obiect stabilirea
traseului hotarului administrativ, emis în anul 1998.
Stabileşte linia de hotar dintre teritoriul administrativ
al oraşului Gheorgheni şi teritoriul administrativ al co-
munei Bicaz-Chei, astfel: DN 12 Gheorgheni (DN 1)
– Lacul Roşu – limita Jud. Neamţ 0 + 000 32 +32,000
Km., conform Hotărârii nr. 540/2000 din 22/06/2000“,
se arată în soluţia pe scurt a instanţei.

Evenimentul a fost salutat cu entuziasm de Borboly
Csaba, preşedintele Consiliului Județean Harghita.

”Am câştigat! După aproape 10 ani de litigii, se
soluţionează o dispută la graniţă. Inserarea strâmtorii
Békás (Cheile Bicazului, n.r.) de către judeţul Neamţ
nu a fost tolerată de Consiliul judeţean Harghita“, a
susţinut şeful CJ Harghita, într-o postare video făcută
pe Facebook, cerându-le harghitenilor să susţină în
continuare eforturile instituţiei pe care o conduce pen-
tru a se impune şi în disputa cu judeţul Bacău pentru
cimitirul de la Valea Uzului.

Încurajat de decizia magistraţilor de la Tribunalul Pra-
hova, Borboly Csaba susţine răspicat că s-a făcut
dreptate, iar Cheile Bicazului aparţin, în totalitate de
judeţul Harghita: adică, de la Gheorgheni mergând
spre Neamţ o distanţă de 32 de kilometri, trecând de
staţiunea Lacu Roşu, şi coborând serpentinele spre
comuna Bicaz Chei.

Autorităţile din Neamţ s-au declarat uluite de decizia
judecătorilor deoarece este invocată o Hotărâre de
Guvern, şi nu Legea 2 din 1968, act ce stabileşte or-
ganizarea administrativ-teritorială a României.

”Este surprinzător, pentru că judecătorii s-au orientat
după o Hotărâre de Guvern din 2000, nr. 540, privind
«aprobarea încadrării în categorii funcţionale a dru-
murilor publice». Nu printr-o astfel de hotărâre se
reglementează un hotar administrativ şi nu are abso-
lut nici o legătură cu hotarul care a fost aşa şi pe tim-
pul regiunilor, când era hotar între fosta Regiune
Mureş autonomă maghiară şi Regiunea Bacău.

Şi înainte de legea din 1968, dar şi după, hotarul este
pe pârâul Cupaş, deasupra Cheilor Bicazului. Cheile
sunt în totalitate la Neamţ. Se cheamă Cheile Bicazu-
lui şi nu Cheile Gheorghieniului sau ale Harghitei. E
clar, e evident, aşa a fost dintotdeauna şi sperăm aşa
să fie şi la următoarea instanţă“, a declarat Simion
Stâncel, şeful Oficiului de Cadastru Neamţ.

Ceva mai liniştit şi chiar amuzat de situaţie părea pri-
marul comunei Bicaz Chei, obişnuit de 19 ani să se
judece cu vecinii din Gheorgheni, în litigii de fond fun-
ciar sau dispută teritorială.

”E de noaptea minţii şi de râsul curcilor. Nu au câştigat
nimic cei din Harghita. Ei au cerut să se anuleze un
proces verbal de limită, care tot de ei a fost întocmit
şi a fost făcut la o lucrare cadastrală. Din ce ştiu, au
contestat procesul verbal pentru că nu avea număr
de înregistrare de la primăria Gheorgheni, dar era
semnat de toţi.

Limita între judeţe e naturală şi este la varsarea
pârâului Cupaş în pârâul Bicaz, adică desupra cheilor.
Ei îşi apără interesele, având în vedere că aceste chei
sunt un brand internaţional şi atrag turişti de pretutin-
deni. Noi, care avem proprietăţile 90% acolo, ar trebui
să fim mai bine reprezentaţi“, spune primarul Gheo-
rghe Oniga, convins că disputa va continua cu multe
alte termene până la decizia definitivă.

3dots.ro
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Medici faimoși, îngroziți la
gândul că vor fi pacienți ai

celor care vin după ei: 
”N-am întâlnit niciodată atâția

proști în spitale” 

Deficitul de medici este din ce în ce mai accentuat în
România în urma emigrării masive a personalului din
domeniul sănătății. Plecarea medicilor dar și a asis-
tentelor a creat un deficit numai în București de 6700
de medici, posturi care sunt de multă vreme neocupate.
În țară, conform datelor Ministerului Sănătății, în
multe zone deficitul este evaluat la 50 la sută.
”Tragedia, spune Luminița Dima, doctor primar mulți
ani la Spitalul Polizu din București, azi în domeniul
privat, este lipsa de performanță a celor care ne în-
locuiesc. Mi-e groază să mă gândesc la faptul că noi,
deveniți pacienți, vom fi la mâna unor urmași cu o
pregătire precară. E trist, dar mulți, foarte mulți din
cei care devin acum medici nu au atingere cu profesia”,
a declarat dr. Dima pentr AMPress. Opinii similare au
fost exprimate și de alți grei ai medicinei românești,
nemulțumiți nu doar de lipsa personalului, ci și de
calitatea slabă a pregătirii noilor medici. Prof.dr.
Daniela Bartoș, fost ministru al Sănătății, a fost și
mai tranșantă: ”N-am întâlnit niciodată atâția proști în
spitale”, cu referire la unii reprezentanți ai noilor
generații de medici. ”Sunt și unii pasionați să învețe
meserie, a mai completat Bartoș, dar îi înnumeri pe
degete”.

ampress.ro

PNL, PROPUNEREA DECENIULUI:
STATUL VA PLĂTI SALARIILE

TINERILOR ANGAJAȚI LA PATRON 
PNL a depus în Parlament o propunere radicală, prin
care se instituie facilități majore pentru cîteva sute
de mii de tineri absolvenți de facultăți, măsura fiind
menită, declarativ, să stopeze exodul forței de muncă.
Practic, însă, ea ar putea genera consecințe nebănuite,
putînd da piața muncii peste cap.
Conform proiectului legislativ, inițiativă a deputatului
PNL Florin Roman, începând cu 1 ianuarie 2020, toți
absolvenții de facultăți din învăţământul de stat sau
particular şi care nu au avut niciodată un loc de
muncă, în mod oficial, în baza unui contract individual
de muncă vor putea fi angajați în economia privată,
țineți-vă bine, total pe banii statului.
Altfel spus, statul va plăti tinerii absolvenți pentru a
munci pe tarlalele afaceriștilor privați, iar angajații
vor fi scutiți și de plata impozitelor.

„Pentru a putea stimula angajarea tinerilor de către
angajatorii din economia privată, ca liberal, am propus
următoarele facilităţi fiscale: acoperirea integrală a
cheltuielilor salariale, inclusiv contribuţii de asigurări
sociale de sănătate şi asigurări sociale de sănătate,
contribuţia asiguratorie de muncă şi alte obligaţii
fiscale (s.n.) prilejuite de angajarea tinerilor absolvenţi
prin deductibilitatea integrală a acestora sau prin
acoperirea cheltuielilor din creanţele pe care angajatorii
le au în relaţia cu statul român, precum şi scutirea de
impozit pe salarii, pentru o perioadă de 24 de luni de
la data încheierii contractului de muncă, (s.n.) în
vederea asigurării unor venituri salariale stimulative
pentru tinerii angajaţi.” afirmă deputatul liberal, într-o
declarație politică.
El motivează această propunere prin necesitatea
stopării plecării forței de muncă în străinătate:
„Având în vedere că, în ultimii zece ani, au plecat din
România peste 500.000 de tineri români, din cauza
faptului că majoritatea dintre ei consideră că aspiraţiile
lor de viaţă nu pot fi nicidecum împlinite aici, dar mai
ales din cauza faptului că statul român nu le-a acordat,
până în prezent, şansa minimă de a primi un loc de
muncă, pentru că tuturor tinerilor li se impun condiţii
de vechime, cred că un astfel de program naţional
pentru tinerii absolvenţi este extrem de necesar şi
astfel vom putea contribui la reducea efectivă a
acestui exod masiv al tinerilor nostri.”
Bogdan Tiberiu IACOB

Sursa: inPolitics.ro

CA SĂ ÎNȚELEGEȚI MAI BINE 
Situația societății românești de acum este similară
cu aceea a unei clase de liceu pe care cei de la can-
celarie, sponsorizați de o asociație de psihiatrie, o
supun unui experiment:
Cei mai proști din clasă sunt trimiși la olimpiade.
Dacă spui că nu e corect, ți se scade nota la purtare.
Repetentul, mai înalt decât toți, vorbește rar și apăsat
de la catedră, iar foștii tocilari trebuie să-i înghită
stupiditățile. Dacă vrei să ieși din sala de clasă, ți se
dă voie, însă pierzi toți anii de studiu din urmă. Dacă
deschizi fereastra să țipi că nu ești de acord, pe
toloaca de lângă liceu se adună niște ciudați cu
pancarte gata pregătite, invitându-te la sex oral.
Atunci, repetentul de la catedră rânjește și spune că
au și ăia dreptatea lor, au dreptul la o opinie. Cei doi-
trei din clasă care au vociferat mai puternic sunt deja
exmatriculați, iar cei care au scris compuneri împotriva
supremației prostiei sunt puși la colțul incorectitudinii
politice: adică de ce să nu poată și prostălanii să
meargă la olimpiadă, ei nu au drepturi? Dacă spui că
e în joc onoarea liceului pe care-l iubești, ești etichetat
drept liceist șovin și fanatic studios. Orele se scurg
una după alta fără ca nimeni să mai învețe ceva. Cei
care aveau cândva dorință pentru așa o meteahnă
stau și ei la glume cu prostovanii; în fond, și ei sunt
oameni. Clasele din jur progresează și obțin rezultate
din ce în ce mai bune, membrii lor sunt admiși la cele
mai bune universități.
Autorii studiului au vrut să cerceteze:
1. cine se adaptează mai ușor, maimuțoii sau elevii,

cine este mai influențat de celălalt;
2. până la ce nivel de umilință se poate forța pentru a

induce o revoltă de amploare.
Rezultate:
– la punctul 1. s-a constatat că elevii s-au adaptat la

comportamentul maimuțoilor și acum țopăie și ei
prin clasă;

– la punctul 2., până și autorii experimentului au fost
dezamăgiți.

Concluzie: umanitatea poate fi condusă de maimuțoii
puși de ”noi”, fără ca humanoizii să aibă puterea de a
schimba ceva.

Răzvan Constantinescu Facebook

Profit prin cultivarea SALVIEI 

Familia Olar a dat lovitura! Tot mai mulți fermieri s-au
reprofilat și au cultivat această plantă medicinală,
care le aduce un profit consistent.
Aceștia au plantat salvie. Investiția în această plantă
medicinală este mult mai convenabilă decât investiția
în porumb sau grâu și atrage câți mai mulți fermieri.
Salvia se prelucrează și se transformă în ceaiuri şi
tincturi.
Familia Olar a plantat salvie pe 6.000 de metri pătraţi
în Ocna Mureş, judeţul Alba. De pe întreaga suprafaţă
speră să obţină anul acesta 4 tone de plante.
Lidia Olar: “E o cultură foarte profitabilă în comparaţie
cu porumbul şi cu grâul. De aceea ne-am şi axat pe
această cultură. Semeni o dată, cultivi 10 ani, nu mai
investești în lucrări.”
Eugen Olar: “Produsul finit e 12 lei/kilogram pe piaţă.”
Potrivit stirileprotv.ro, salvia este transformată în
siropuri şi tincturi, pe care fermierii le vând la târguri,
iar restul o dau firmelor, care o prelucrează. Planta
este folosită atât în industria farmaceutică, cât şi în
cea alimentară şi cosmetică.
O altă plantă medicinală cultivată tot mai mult de
fermierii români este aronia.
Fermier: “Am optat pentru cultura de plante medicinale
pentru că am vrut să creem produse noi. Este o su-
per-plantă. Aronia este foarte bogată în antioxidanţi,
este foarte bună pentru inimă, reglează nivelul de
tensiune.”
Şi plantaţiile de mentă s-au extins în ultimii ani.
Fermier: “Eu am lucrat ca barman într-un restaurant
mare şi am văzut că se folosea foarte mult atât în
bucătărie, cât şi în bar, şi am decis să pornesc şi eu
o afacere. am convins-o pe bunică să îmi dea terenul
şi acum culeg 5-10 kilograme pe zi. Nu am crezut că
va merge aşa bine.”
Aceste culturi au câştigat teren şi după ce românii şi-
au schimbat obiceiurile de consum. În restaurante,
salvia dă, tot mai des, aroma fripturilor, iar menta
este folosită pentru limonadă ori cocktailuri.
Într-un local, de exemplu, se consumă în fiecare zi
un kilogram de mentă proaspătă.
Statul vine în sprijinul fermierilor care cultivă plante
medicinale şi aromatice şi le acordă subvenţii de
până peste 500 de euro pentru un hectar.
Oana Năstase, purtător de cuvânt APIA Dâmbovița:
“Dacă sunt plante medicinale care se cultivă an de
an, un producător îşi va lua sprijinul pe hectar, în
jurul a o sută de euro, plus ajutorul naţional tranzitoriu.
Anul 2018 a fost de 14,7 euro la hectar. Dacă plantele
sunt perene şi nu se cultivă anual, nu vor lua decât
cei o sută de euro. Dacă producătorul doreşte să
înscrie exploataţia în agricultura ecologică, 350 de
euro pe hectar pentru producţia de plante medici-
nale.”
Anul trecut, românii au trimis peste graniţă marfă în
valoare de 2,6 milioane de euro.

capital.ro
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ExPORTUL DE COPII
ROMâNI, UN TRIBUT 

PE ALTARUL gLOBALIsMULUI
În anul 2006, ziarul Financial Times numea România
„Guantanamo pentru copii”, titrând astfel niște aberații
cu maltratarea copiilor și chiar refuzul înmormântării
acestora!

12 IUNIE 2006 – ROMÂNIA, GUANTANAMO ÎN
„FINANCIAL TIMES”

33 de ONG-uri care activează în România, dintre
care 6 semnează „anonim”, cumpără o pagină de
publicitate integrală în ediția Financial Times pe data
de 12 iunie și plătesc pentru ea mai mult de 100.000
de euro.

ONG-urile folosesc această pagină pentru a publica
un articol defăimător despre România, sub titlul „Criza
ascunsă a protecției copilului în România”. În articol,
România este descrisă ca un „Guantanamo” pentru
copii, în care mii de copii abandonați sunt torturați.
Articolul pretinde chiar că statul a refuzat să finanțeze
înmormântarea copiilor infectați cu SIDA. Acesta
critică legislația (aplicată în ianuarie 2005) și îl atacă
pe Olli Rehn, comisarul european pentru extindere,
deoarece a spus că legislația românească este „în
deplină conformitate cu standardele UE și cu Convenția
ONU pentru drepturile copilului”.

Articolul o critică și Emma Nicholson pentru poziția
sa fermă față de adopțiile internaționale. Mai mult,
articolul afirmă că Emma Nicholson încearcă să
influențeze politica în domeniul protecției copilului, în
România și Bulgaria, prin „Grupul la nivel înalt”.

Chiar dacă autorii au încercat să camufleze mesajul
lor printre alte tipuri de cereri birocratice, este evident
că principala solicitare a acestui articol petiționar
este reluarea adopțiilor internaționale.

Articolul se încheie cu un apel pentru a ajuta copiii
români. De asemenea, sugerează vizitarea site-ului
web www.romanianchild.org
(de fapt,  www.copilroman.org) unde rapoartele
periodice vor fi publicate de un grup de acțiune.
Vizitând site-ul, am observat o similitudine aproape
completă între lista de semnături din FT și lista ONG-
ului care a dezvoltat site-ul (vezi tabelul din partea
de jos a paginii).

Din perspectiva declarațiilor date de Francois de
Combret și Bogdan Simion, șeful SERA România,
aceasta este o observație foarte importantă. Simion
și de Combret susțin că nu au avut nimic de-a face
cu protestul publicat în Financial Times. Cu toate
acestea, SERA România se află pe lista de pe
www.copilroman.org.

Autoritățile române, inclusiv Bogdan Panait, președintele
Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor
Copilului (ANPDC), au răspuns la articolul din Financial
Times, spunând că este un atac împotriva României.
„Unele dintre organizațiile care au semnat documentul
au fost intermediari pentru adopții internaționale
înainte de 2005, iar scopul lor este clar – reluarea
adopțiilor international.”, a declarat Panait.

* * *
Sigur că, mistificând și exagerând grosolan pe acest
subiect, televiziunile noastre au și ele „interesul” să
marșeze pe o propagandă de cea mai joasă speță,
ca să poată „justifica” astfel politica oficială prin care
Statul Român a fost obligat de mai multe oficialități
internaționale să accepte scoaterea din țară între
1990-99, în condiții din cele mai suspecte, a aproximativ
30.000 de copii. Pentru cei care nu înțeleg ce anume
înseamnă condiții suspecte, aș dori să precizez că,
în presa internațională, s-a vehiculat abuzarea multor
copii români traficați, lăsați de izbeliște de familiile
care îi adoptaseră sau chiar fiind  omorâți pentru a li
se prevala organe (astfel, în 2001, autoritățile române
au demarat o anchetă, vizând o rețea de infractori is-
raelieni, care falsificau acte de adopție pentru copiii
destinați Israelului, întru prevalarea organelor)!

Nimeni nu știe exact ce s-a întâmplat cu cei 30.000
de copii români, forțați de traficanți externi și interni
să ia calea pribegiei în lume, dar ar fi bine ca opinia
noastră publică să înțeleagă că România a fost silită,
de la cele mai înalte niveluri internaționale, să-și ia
mâna de pe proprii copii și, astfel, să ne facem
părtași la tragedia unor copilași absolut nevinovați.
„Tributul” zecilor de mii de copii români, dat Înaltelor
Porți Mondiale, a fost posibil datorită presiunilor
externe exercitate – ca să le exportăm sânge nevinovat,
adică ființe inocente și lipsite de apărare – de către
președintele francez J. Chirac (a făcut demersuri, pe
lângă președintele E. Constantinescu și prim-ministrul
V. Ciorbea, ca omul preferat, C. Tăbăcaru, să fie
numit secretar de stat pentru adopții în Guvernul
României), R. Prodi (președintele Comisiei Europene),
A.G. Robles (comisar european pentru drepturile
omului), J. Kerry (fost candidat la Președinția S.U.A),
S. Mazur (fost ambasador al Israelului la București)
etc.

Da, stimați cititori, aceștia sunt o parte din oamenii
care au generat exodul copiilor români, în ambientul
pocnetelor de artificii ale demersurilor ca România
să fie inclusă pe orbita N.A.T.O. și U.E., în această
lume de calvar! O lume în care „partenerul strategic”,
S.U.A. a făcut presiuni pe lângă Guvernul României
ca și homosexualii să poată înfia copii. Mulțumim
însă lui Dumnezeu că un raportor european, d-na
Emma Nicholson, a reușit (prin studierea problematicii)
să determine România a stopa adopțiile internaționale
și a le restricționa, așa încât copilașii noștri să nu mai
fie victime ale traficanților (pedofili etc).

Sigur, este regretabil că mai sunt cazuri și la noi de
părinți iresponsabili, dar de aici și până la a compara
România cu o închisoare a copiilor abuzați este o
cale destul de lungă! Și avem suficiente dovezi că,
pentru copiii noștri traficați, Guantanamo a început
pentru ei după ce au plecat din România tocmai în
acele țări care își permit să ne dea nouă acum lecții
de democrație și de apărare a drepturilor omului…

Prof. Costel NEACȘU
www.justitiarul.ro

Fotografii profesioniste
pentru orice ocazie: 

ALEX MARMARA
Tel: (347) 527-6649

e-mail: lxmarmara@gmail.com
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Dr. Napoleon Săvescu

Și cine sunt ei, SECUII?
continuare din edi]ia precedent~

Având în vedere că maghiarizarea lor forţată
echivalează cu imprescriptibilul genocid etnic, ne
revine obligaţia ca, în numele adevărului, să facem
necesara distincţie maghiarizat-maghiar, mai ales în
cazul secuilor,  care începând cu Unio Trio Nationum
s-au revendicat ca etnie de sine  stătătoare, distinctă
de a ungurilor.  I-am uitat şi continuăm să îi uităm pe
cei de o fire cu noi şi soarta nu iartă. Din ignoranţă şi
din comoditate operăm cu teorii de tip Roesler, deşi
adevărul istoric cu privire la secui se susţine cu argu-
mente:
1. Argumente geografice şi toponimice, sistemati-

zate în lucrările ştiinţifice ale lui Sabin Oprean (1928)
şi Coriolan Suciu (1974). Vlăhiţa este numită în
maghiară chiar Olah Falu, adică satul valahilor.
Prezenţa lor sub numele de cauconi în sud-estul
Transilvaniei este probată de harta lui Ptolemeu din
secolul II, dar şi de mărturiile unor călători străini ca
Georg Reicherstorfer care la 1527 îi numea ciculi ca
şi de mărturiile lui Christian Schesaeus de la 1540
sau de ale lui Ferrante Capece din februarie 1584.

2. Argumente arheologice, având în vedere vestigi-
ile bine reprezentate pentru toate epocile începând
cu neoliticul.  
În ansamblul Daciei, ŢaraSecuilor se delimitează în
mod natural prin particularităţile sale de relief, de
climă şi de resurse, iar aferent acestora, mărturiile
arheologice o individualizează încă din protoistorie
ca pe o adevărată punte peste Carpaţi între Dacia
intra- şi extracarpatică.  
În acest context, aşezările din Ţara Secuilor au
prosperat încă din antichitate susţinând o
concentraţie demografică ridicată mai ales prin im-
portantele resurse minerale (sare, fier, cupru. ape
minerale etc.) de care au dispus mereu. (vezi şi
Viorica Crişan, Dacii din estul Transilvaniei etc.)

3. Argumente istorice, mai ales pentru a denunţa
legile de maghiarizare din anii 1842, 1879, 1883 şi
1907, în temeiul cărora o bună parte din densa
populaţie autohtonă a fost transformată, prin cele
mai draconice forme de constrângere, în vorbitori
de limbă maghiară.  

În jurnalul campaniei de pedepsire de la 1761, gen-
eralul von Buccow   a notat pentru totdeauna că  în
cel mai maghiarizat scaun din secuime din 102
sate, 99 erau locuite de....(!!!)... români, ...aşa cum
arată istoricul Dr. Mircea Dogaru în revista LUMEA
Nr.4 (108)/2002.

4. Argumente heraldice. Fiindcă în sfârşit s-au   re-
cunoscut siculi, deci ciculi autohtoni, şi nu altceva,
vor redescoperi din perspectiva continuităţii asu-
mate că în momentul semnării tratatului UNIO
TRIUM NATIONUM aveau ca secui conştiinţa orig-
inii lor ...dacice, motiv pentru care s-au ilustrat în
heraldică prin tandemul de semne dacice primor-
diale soarele-luna (însemnele de pe drapelul  se-
cuiesc), tandem deseori regăsit în multe
repre zentări antice ale dacilor, inclusiv pe tăbliţele
de plumb cu scriere dacică de la Sinaia (vezi ziarul
"Gardianul" din 30mai - 4iunie 2005).
Aceeaşi pereche SOARELE-LUNA mai apare
numai pe stemele de sorginte dacică ale Moldovei
şi ale Ţării Valahe şi la nimeni altcineva în lume. 
De aici lipsa oricăror îndoieli că şi secuii au avut
conştiinţa că aparţin neamului dacic.  

5. Argumente culturale. Simon de Keza spune
limpede că secuii au împrumutat scrierea de la vlahi.
Dar o scriere valahică de tip răboj, numită "rovás
irás" şi după maghiarizarea lor, nu se potrivea decât
unui grai valahic şi în niciun caz unui grai străin, care
ar fi folosit limba şi scrierea latină după modelul oferit
la acea vreme de cancelaria regală de la Buda. Hilar
este faptul că propaganda anti-românească a uitat
de Simon de Keza pentru a pretinde că sintagma
"rovás irás" ar defini o scriere adusă de prin Asia,
deşi chiar teremenul de "rovás" ( răvaș ) indica orig-
inea sa valahică.   Ca dovadă că este o străveche
scriere rumânească, rumânii din Valea Timocului,
cei care n-au avut legături cu secuii, folosesc şi ei
până astăzi termenul de "răbuj".
Pe de altă parte, este remarcabil faptul că odată cu
parţiala lor maghiarizare, secuii au transpus şi în
variantă maghiară celebrele noastre balade
Meşterul Manole şi Mioriţa, total inaderente ( !!??)
folclorului maghiar sau oricărui alt folclor, ca semn
profund al faptului că secuii aparţin la matricea
stilistică rumânească.

6. Argumente religioase.
Despre originea lor dacică vorbesc şi stâlpii lor fu-
nerari de pe morminte care sunt identici cu stâlpii
dacici care mai sunt păstraţi în alte zone rumâneşti.
Gestul nostru de închinare a pâinii cu semnul crucii
regăsit la secuii trecuţi la calvinismul lipsit de cin-
stirea Sfintei Cruci este un alt indiciu al orginii lor
ortodoxe. Aceeaşi origine ortodoxă o au şi paras-
tasele pe care le fac secuii la înmormântare. Ca
mărturie tragică a deznaţionalizării lor forţate încă
se mai văd, în mai multe locuri, dărâmăturile unor
vechi biserici ortodoxe, semn al comunităţilor de
români maghiarizaţi în secuime.   Despre grozăviile
îndurate în perioada de maghiarizare forţată ne
vorbeşte şi monumentul de la Ciceu consacrat celor
două sute de secui ucişi în zi de hram de către gen-
eralul de tristă amintire, care a mai bătut cu tunul
cam tot atâtea locaşuri de cult ortodoxe, între care
şi   mânăstirea lui Brâncoveanu de la Sâmbăta de
Sus.

7. Argumente antroponimice, din lucrările ştiinţifice
ale lui G.Popa - Lisseanu şi ale lui I.I. Rusu (1986),
şi mai recent ale lui Ioan Ranca (1995) sau Ioan
Drăgan (2000) care pe baza documentelor de
arhivă dovedesc maghiarizarea familiilor româneşti
prin nume ca Albu, Boér, Bokor (Bucur), Karácsony,
Csipán (cioban, în graiul aromânilor), Dán, Foga-
rasi, Kosztin, Lunguj, Lupuj, Mirtse, Moldván, Ny-
isztor, Oláh, Oltyán,Pászkuly, Ráduly, Sztojka,
Szávuly, Sérbán, Zsunkuy (se citeşte Juncu) şi
multe, multe  altele, ceea ce nu mai poate fi
considerată o problemă a persoanelor respective,
ci a naţiunii române şi a României, din moment ce
astăzi liderii acestor autohtoni maghiarizaţi odată
cu numele lor cer autonomie teritorială.  
Aceste nume dovedesc încă o dată că împotriva
Neamului  Rumânesc s-a practicat imprescriptibilul
genocid etnic care, însă, nu poate  servi de bază
pentru pretenţiile teritoriale numite autonomie.

8. Argumente sociologice.
Lucrările bine documentate cu date culese din teren
de Maria Cobianu-Băcanu (1998 şi 2000), doctor în
filozofie la Institutul de Sociologie al Academiei
Române.
Este de la sine înţeles că din cele opt grupe de ar-
gumente chiar şi numai o singură grupă este
suficientă pentru a susţine definitiv calitatea de au-
tohtoni a secuilor ca trup din trupul ţării, chiar dacă
o bună parte au fost maghiarizaţi forţat de către de-
functa putere imperială în mai multe etape bine
cunoscute de istorie, dar şi în perioada Diktatului.
Le-am menajat prin tăcere drama  deznaţionalizării,
ca mama cea adevărată din cunoscuta piesă de
teatru "Cercul de cretă caucazian" a lui Bertold
Brecht.
Nici acum nu vom  proceda altfel, dar nu putem ac-
cepta sub nicio formă contrafacerile celor care,
mânaţi de interese străine, practică intriga şi minci-
una spre continua hărţuire şi, în final, spre dezagre-
garea României.  
O lege privind protejarea minorităţilor, oricare ar fi
conţinutul ei, ar obliga majoritatea să se subor-
doneze oricărui minoritar devenit astfel un protejat,
fiindcă obţine un statut preferenţial, ceea ce este
inadmisibil din moment ce într-o ţară democratică
legile sunt aceleaşi pentru toţi.  
În cazul minorităţii “maghiarizate “ din România
situaţia se dovedeşte a fi foarte periculoasă prin
faptul că acești oameni au devenit masă de
manevră pentru revizionismul mărturisit pe care îl
implică incalificabila contestare a tratatului de pace
semnat de toate părţile la Trianon.  

9. Și, în sfârșit, singurul lucru care poate să
dovedească adevărul, este ...testul genetic ...care
ar trebui efectuat la populația de secui! În felul
acesta toată lumea ar ști adevărul.  
Dacă ei aparțin grupului   I ori I1b, lucrurile sunt
foarte clare și adevărul va fi văzut și acceptat de
toți!
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Întâlnire ISTORICĂ 
între Donald Trump şi Kim Jong-un

în zona demilitarizată
Trump a devenit primul preşedinte

american în funcţie care a păşit
pe teritoriul Coreei de Nord

Preşedintele american Donald Trump şi liderul suprem
nord-coreean s-au întâlnit duminică în zona demilitarizată,
aflată la frontiera dintre cele două Corei, relatează site-ul
postului The Guardian.

Preşedintele american a declarat că vizita în zona
demilitarizată a fost programată de câteva luni.
Întâlnirea între cei doi lideri în zona demilitarizată, care
este fără precedent, vine după ce liderul de la Casa Albă
a postat pe Twittter că doreşte să se întâlnească cu
liderul nord-coreean.
Aceasta este cea de a treia întâlnire între Donald Trump
şi Kim Jong-un. Donald Trump este primul preşedinte
american în funcţie care păşeşte în Coreea de Nord.
"Vreau doar să spun că este onoarea mea. Să trec
această linie este o mare onoare, un mare progres s-a
făcut, s-au format prietenii incredibile, în special una", a
declarat Donald Trump.
Liderul de la Casa Albă i-a mulţumit liderului nord-coreean
că a acceptat invitaţia sa de a se întâlni.
"Preşedintele Trump tocmai a devenit primul preşedinte
american care ne vizitează ţara. Aceasta este o expresie
a intenţiei de a elimina agresiunea din trecut şi de a
deschide un nou viitor", a declarat Kim Jong-un.
Kim Jong-un laudă "prietenia extraordinară" pe care o are
cu Donald Trump
Liderul nord-coreean a declarat duminică, în timpul unei
întrevederi cu preşedintele american Donald Trump în
zona demilitarizată între cele două Corei, că această
întâlnire nu ar fi fost posibilă dacă nu ar fi existat o
"prietenie extraordinară" între cei doi, relatează The
Guardian.
"Este o relaţie foarte bună între preşedintele Donald
Trump şi mine şi nu cred că, fără o prietenie extraordinară
am fi putut organiza această întâlnire într-o singură zi", a
declarat Kim Jong-un.
"Consider că, având o întrevedere aici, două ţări cu un
trecut ostil, demonstrăm că avem un nou prezent", a
adăugat acesta.

Donald Trump renunţă 
la impunerea de noi taxe 
pe importurile din China

Statele Unite şi China au convenit sâmbătă să reia
negocierile comerciale după ce preşedintele Donald Trump
a oferit concesii inclusiv renunţarea la impunerea de noi
taxe şi o relaxare a restricţiilor asupra companiei Huawei,
pentru a reduce tensiunile cu Beijingul, potrivit Reuters.
China a fost de acord să facă noi achiziţii de produse
agricole din SUA şi să se întoarcă la masa de negocieri.
Nu a fost stabilit niciun termen pentru a ajunge la un
acord, iar cele două mari economii ale lumii rămân în
contradicţie asupra unor părţi semnificative ale unui acord.
Ultima rundă de discuţii majore a eşuat în luna mai.
Pieţele financiare, care au fost zdruncinate de războiul
comercial care durează de aproape un an, ar putea
încuraja armistiţiul. Washingtonul şi Beijingul au plătit taxe
de miliarde de dolari pentru importurile celuilalt, ameninţând
că vor frâna o economie globală deja încetinită. Aceste
taxe rămân în vigoare în timpul reluării negocierilor.
"Suntem din nou pe drumul cel bun", a declarat Trump
presei după o întâlnire de 80 de minute cu preşedintele
chinez Xi Jinping la summitul liderilor grupului celor mai
puternice 20 de economii ale lumii (G20) de la Osaka,
Japonia.
"Ne vom impune noi taxe şi vor cumpăra produse agricole",
a spus Trump, fără a oferi detalii despre ce fel de produse
ar fi vorba.
Preşedintele american a ameninţat că va impune noi taxe
cu aproximativ 300 de miliarde de dolari pe alte tipuri de
bunuri chinezeşti, inclusiv produse de consum, dacă
întâlnirea din Japonia se va dovedi a fi nereuşită. O astfel
de mişcare ar extinde taxele existente la aproape toate
importurile chinezeşti în Statele Unite.
Într-o declaraţie privind discuţiile în ambele sensuri,
Ministerul de Externe al Chinei l-a citat   pe Xi spunându-i
lui Trump că speră că Statele Unite vor putea trata corect
companiile chineze.
"China este sinceră în ceea ce priveşte continuarea ne-
gocierilor cu Statele Unite ... dar negocierile ar trebui să
fie echitabile şi să arate respect reciproc", a declarat XI,
potrivit ministerului.
Trump i-a oferit lui Xi o ramură de măslin în ceea ce
priveşte compania Huawei, cel mai mare producător de
echipamente de telecomunicaţii din lume. Administraţia
Trump a transmsi că firma chineză este prea apropiată de
guvernul chinez şi că prezintă un risc de securitate
naţională şi a făcut presiuni asupra aliaţilor americani
pentru a menţine Huawei în afara infrastructurii de
telecomunicaţii 5G.
Departamentul de Comerţ al lui Trump a pus Huawei pe
"lista entităţilor", interzicând în mod efectiv compania să
cumpere piese şi componente de la companiile americane
fără aprobarea guvernului SUA.
Dar Trump a declarat sâmbătă că nu crede că este corect
faţă de furnizorii americani, care sunt supăraţi din cauza
acestei mişcări. "Permitem asta, pentru că nu era siguranţă
naţională", a spus el.

Trump a declarat că Departamentul de Comerţ al SUA va
studia în următoarele câteva zile dacă va scoate Huawei
de pe lista firmelor interzise de a cumpăra componente şi
tehnologie de la companiile americane fără aprobarea
guvernului.  China a salutat această schimbare de viziune.
"Dacă SUA face ceea ce spune, atunci, bineînţeles, o
salutăm", a declarat Wang Xiaolong, reprezentantul Min-
isterului chinez de Externe pentru summitul G20.

Erupţii vulcanice în Papua Noua
Guinee: Aproape 15.000

de persoane au fost evacuate

Aproximativ 15.000 de persoane au fost nevoite să-şi
părăsească locuinţele în urma erupţiilor vulcanice înregistrate
în ultima săptămână în Papua Noua Guinee, potrivit mai
multor organizaţii umanitare, informează cotidianul The
New Straits Times.
Muntele Ulawun, aflat pe insula Noua Britanie, a erupt
brusc miercuri, expulzând, la o înălţime de aproximativ 18
kilometri, o coloană de cenuşă, iar vulcanul Manam a
erupt vineri, expulzând fluxuri de materiale piroclastice pe
versanţi. Momentan nu s-au înregistrat victime, însă
erupţiile au provocat pagube materiale semnificative, dis-
trugând clădiri, terenuri agricole şi fântâni, iar cenuşa
vulcanică a perturbat traficul aerian în zonă.
Federaţia Internaţională a Societăţilor de Cruce Roşie şi
Semilună Roşie a anunţat duminică faptul că peste 3.700
de persoane au trebuit să părăsească locuinţele din cauza
erupţiei Manam, iar 11.000 după erupţia Muntelui Ulawun.

Patru persoane au fost ucise
în Londra în 28 de ore, inclusiv

o femeie însărcinată
Primarul Londrei, Sadiq Khan, a declarat că poliţia lucrează
non-stop, după ce patru persoane au fost ucise într-un
interval de 28 de ore în capitala Marii Britanii, inclusiv o
femeie însărcinată care a fost înjunghiată, potrivit Reuters.
Kelly Mary Fauvrelle, în vârstă de 26 de ani, era însărcinată
în opt luni, când a murit la primele ore ale dimineţii de
sâmbătă în sudul Londrei. Copilul a fost salvat, dar se află
într-o stare critică. Un bărbat de 29 de ani se află în
custodia poliţiei.
În alte trei incidente, doi bărbaţi au murit din cauza rănilor,
fiind înjunghiaţi şi o treime victimă după ce a fost lovit,
astfel valul de crime violente care a prins capitala britanică
continuă. Cinci persoane au fost arestate.

www.mediafax.ro

DE VÂNZARE ÎN PLOIEȘTI
Apartament de vânzare în zona Ploiești Nord, la 10 minute de Centru și 5 minute de Spitalul

Județean. Locație bună, frumoasă în zonă liniștită cu multă vegetație. 
Apartamentul este remodelat și mobilat, are 3 camere cu un balcon, termopane, centrală, frigider,

mașină de spălat și uscat, aragaz, etc. 
Prețul apartamentului 60.000 Euro cu tot ceea ce se află în el: mobilă, covoare, lustre, oglinzi, etc.

Pentru informații suplimentare sunați la 1(818) 766-3764 
sau scrieți la email gabrielavio@sbcglobal.net
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Declarația de independență 
a Statelor Unite ale Americii

Declarația de independență a Statelor Unite ale Americii (în engleză, conform originalului,
[The] Declaration of Independence) este un document prin care cele treisprezece colonii
(în engleză, [the] Thirteen Colonies) ale Marii Britanii din America de Nord s-au declarat
independente de Regatul Unit al Marii Britanii explicând totodată clar motivul pentru care
au făcut-o. 
Documentul a fost ratificat de Congresul Continental în ziua de 4 iulie 1776. Originalul
semnat olograf de delegații Congress-ului se găsește expus permanent în clădirea
Arhivelor Naționale (National Archives) din capitala Statelor Unite, Washington, D.C..
Thomas Jefferson este autorul primei schițe a Declarației de independență, făcând apoi
corecțiile și schimbările cerute cu ajutorul lui Benjamin Franklin, John Adams și mai apoi
cu întregul Congres Continental.
De-a lungul decadelor 1750 și 1760, relațiile dintre Regatul Marii Britanii și cele
treisprezece din coloniile sale în America de Nord au devenit din ce în ce mai tensionate,
până când, în ziua de 19 aprilie 1775, precedând cu peste un an Declarația de
independență, războiul a izbucnit cu adevărat prin confruntarea militară cunoscută sub
numele de Bătăliile de la Lexington și Concord (conform, Battles of Lexington and
Concord).
Aceste bătalii, care au fost de fapt conflicte armate multiple la diferite scale, s-au
desfășurat în aceeași zi, de 19 aprilie, în apropiere de Boston, cuprinzând o suprafață
delimitată de localitățile Lexington, Concord, Lincoln, Menotomy (Arlington) și Cambridge,
toate din același comitat, Middlesex County, Province of Massachusetts Bay. Aceste
confruntări militare, ale căror efective participante de ambele părți au putut fi doar
estimate, au produs următoarele victime exact numărate: 73 de morți, 26 de dispăruți și
174 de răniți de partea britanică, respectiv 50 de morți, 5 dispăruți și 39 de răniți de
partea americană. Simultan, aceste bătălii multiple sunt considerate de către toți istoricii
ca fiind începerea efectivă a Războiului Revoluționar American (1775 - 1783).
Deși inițial fusese prea puțină dorință de independență de partea americană și mult mai
mult o puternică convingere că "jugul colonial" va fi "îmbunătățit," dacă americanii vor
arăta că sunt gata să lupte pe
viață și pe moarte, totuși în
doar câteva luni, se va manifesta
o creșterea exponențială a
dorinței de a scăpa pentru în-
totdeauna de "tutela" Marii Bri-
tanii și, în același timp, o
puternică manifestare a senti-
mentului de patriotism național.
Cel puțin două documente pot
fi menționate aici de a fi contribuit
decisiv la transformarea unor
colonii de agricultori, meșteșugari
și comercianți, care au avut
prea puține legături puternice
între ele, într-o viitoare națiune,
având o clară conștiință colectivă
și o dorință intensă de a fi
independentă.
Primul este actul britanic puternic
restrictiv, perceput de coloniști
ca un act de opresiune, cunoscut
sub numele de Intolerable Acts
și care aproape a sugrumat
auto-guvernarea coloniilor amer-
icane ale Angliei. Cel de-al doilea
este minunatul pamflet a lui
Thomas Paine, intitulat Common
Sense, publicat în ziua de 10
ianuarie 1776, care a avut un
puternic rol de galvanizare a
minților, sufletelor și mândriei
coloniștilor, dându-le tuturora
impulsul esențial de a trece de
la cântărirea pragmatică a
șanselor și a avantajelor și/sau
dezavantajelor la radicala atitu-
dine exprimată hiper-sintetic de
Patrick Henry, "Give me Liberty
or give me Death", "Dați-mi Lib-
ertate(a) sau dați-mi Moarte(a)".
Text
Prima frază a Declarației afirmă
ca o chestiune de lege naturală
abilitatea unui popor de a-și
asuma independența politică și
recunoaște că motivele unei
asemenea independențe trebuie
să fie rezonabile și, prin urmare,
explicabile, de aceea trebuiau
să fie explicate.

Următoarea secțiune, faimosul preambul, include ideile și idealurile care au stat la baza
Declarației. Este de asemenea o afirmație a ceea ce este cunoscut ca „dreptul la
revoluție” :
« Noi considerăm aceste adevăruri evidente, că toți oamenii sunt egali, că ei sunt
înzestrați de Creator cu anumite Drepturi inalienabile, că printre acestea sunt Viața,
Libertatea și căutarea Fericirii. Că, pentru a asigura aceste drepturi, Guverne sunt
instituite printre oameni, izvorând puterile lor doar din consimțământul celor guvernați,
Că atunci când orice Formă de Guvernare devine distructivă acestor scopuri, este
dreptul poporului de a o modifica sau elimina, și să instituie nouă Guvernare, stabilindu-i
fundația pe astfel de principii și organizandu-i puterile în asemenea formă, încât să le
pară lor cel mai probabil să producă Siguranță și Fericire. »
Cei 56 de semnatari ai Declarației de Independență a Statelor Unite ale Americii
Următorii sunt cei 56 de semnatari ai Declarației de Independență, pe care toți au sem-
nat-o în calitatea lor de delegați ai Congresului Continental din partea celor treisprezece
colonii originare, care au devenit cele 13 state originare ale Statelor Unite ale Americii. 
Este demn de remarcat că toți erau oameni educați și avuți (printre ei se găseau 24 de
juriști și avocați, 11 erau comercianți, iar 9 erau fermieri și deținători de plantații), absolut
toți fiind cetățeni britanici. Când au afirmat solemn că "jurau cu viața, averea și onoarea
lor", acești oameni erau pe deplin conștienți că riscau arestarea, confiscarea totală a
averii și executarea prin spânzurătoare, care era în acele timpuri pedeapsa comună
pentru orice act ce era considerat trădare de către coroana britanică.
Prima semnătură, cea mai mare și cea care a devenit de-a lungul timpului cea mai
cunoscută a fost a lui John Hancock, președintele Congresului Continental. Doi viitori
președinți ai Statelor Unite au semnat Declarația, John Adams, al doilea președinte și
Thomas Jefferson, al treilea președinte. Cel mai în vârstă semnatar a fost Benjamin
Franklin, la 70 de ani, în timp ce Edward Rutledge, la 26 de ani, a fost cel mai tânăr.
Delaware Delaware (3 semnatari) • Thomas McKean • George Read • Caesar Rodney
Pennsylvania Pennsylvania (9 semnatari) • George Clymer • Benjamin Franklin • Robert

Morris • John Morton • Benjamin Rush • George Ross • George Taylor • James Smith •
James Wilson

Massachusetts Massachusetts (5 semnatari) • John Adams • Samuel Adams • John
Hancock • Robert Treat Paine • Elbridge Gerry

New Hampshire New Hampshire
(3 semnatari) • Josiah Bartlett •
Matthew Thornton • William
Whipple
Rhode Island Rhode Island (2
semnatari) • William Ellery •
Stephen Hopkins
New York New York (4 sem-
natari) • William Floyd • Francis
Lewis • Philip Livingston • Lewis
Morris
Georgia Georgia (3 semnatari)
• Button Gwinnett • Lyman Hall
• George Walton
Virginia Virginia (7 semnatari) •
Carter Braxton • Benjamin Har-
rison V • Thomas Jefferson •
Richard Henry Lee • Francis
Lightfoot Lee • Thomas Nelson,
Jr. • George Wythe
Carolina de Nord Carolina de
Nord (3 semnatari) • Joseph
Hewes • William Hooper • John
Penn
South Carolina Carolina de Sud
(4 semnatari) • Thomas Hey-
ward, Jr. • Thomas Lynch, Jr. •
Arthur Middleton • Edward Rut-
ledge
New Jersey New Jersey (5 sem-
natari) • Abraham Clark • John
Hart • Francis Hopkinson •
Richard Stockton • John With-
erspoon
Connecticut Connecticut (4 sem-
natari) • Samuel Huntington •
Roger Sherman • William
Williams • Oliver Wolcott
Maryland Maryland (4 semnatari)
• Charles Carroll • Samuel Chase
• William Paca • Thomas Stone
Lista statelor (mai exact a nu-
melor coloniilor britanice din
America de Nord care s-au de-
clarat independente) este cea
din documentul original (de la
stânga la dreapta și apoi de
sus în jos), dar în prezenta listă
semnatarii au fost aranjați alfa-
betic în cadrul fiecărui stat.
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Lista președinților 

Statelor Unite ale Americii
Aceasta este o listă a președinților Statelor Unite ale Americii, începând cu George
Washington. Lista include doar președinții care au depus juramântul de credință față de
republica federală, The United States of America, care a intrat în vigoare odată cu
Constituția Statelor Unite ale Americii, finisată la 17 septembrie 1787, aprobată între
1787 și 1790, dar intrată în vigoare la 4 martie 1789. Lista nu include președinții
interimari aflați în exercițiu pe durate extrem de limitate de timp, conform amendamentului
al 25-lea al Constituției americane.
Numerele din coloana "N" indică mandatele consecutive ale președinților. Dacă un
președinte a servit mandate consecutive, atunci este numărat doar o dată, dar este
socotit cu numere de ordine diferite dacă a servit mandate ne-consecutive. De asemenea,
un președinte (chiar dacă nu a fost ales efectiv) are un alt număr de ordine dacă a
terminat un mandat al unui alt președinte, al cărui vicepreședinte a fost.
Grover Cleveland, care este singurul președinte american care a servit două mandate
ne-consecutive, a fost cel de-al 22-lea, respectiv cel de-al 24-lea președinte american.
Franklin Delano Roosevelt, cel de-al 32-lea președinte american a servit trei mandate
complete, decedând în timpul celui de-al patrulea. Ca atare, Harry S. Truman a devenit
cel de-al 33-lea președinte american atât pentru perioada terminării mandatului neterminat
al lui Franklin Delano Roosevelt, dar și pentru următorul mandat de patru ani (1949 -
1953) pe care l-a servit. În sfârșit, Gerald Ford a devenit președinte după ce Richard
Nixon a demisionat. Faptul că Ford a continuat ceea ce a mai rămas din mandatul lui
Nixon l-a făcut să fie cel de-al 38-lea președinte (chiar dacă nu a fost ales electoral).
Inițial, mandatul președintelui începea pe data de 4 martie, la ora 0.00 și se încheia după
4 ani, pe data de 3 martie, la ora 23.59. Pentru a nu crea confuzie, în tabelul de mai jos
a fost trecută data de 4 martie pentru ambele situații.
Începând cu anul 1937, prin cel de-al 20-lea Amendament al Constituției (ratificat pe 23
ianuarie 1933), „Ziua inaugurării” a fost mutată de pe 4 martie pe 20 ianuarie, ora 12.00.
Franklin D. Roosevelt a fost primul președinte instalat în funcție pe 20 ianuarie (în 1937,
la al doilea mandat, după ce primul său mandat începuse pe 4 martie 1933). Această
modificare a fost făcută pentru a scurta perioada dintre momentul alegerii președintelui și
cel al instalării în funcție (inițial se fixase un interval de 4 luni, necesar pe vremuri pentru
ca noii aleși să-și poată aranja mutarea în capitală).
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16 locuri din SUA care merită vizitate
Boston

Boston este cel mai european oraș american, acolo
unde influențele de peste ocean își fac simțită prezența
printre zgârie-nori. Orașul a jucat un rol cheie în cadrul
Revoluției Americane, aici având loc numeroase eveni-
mente importante, precum Masacrul din Boston sau
Boston Tea Party;

Lângă Boston, în Cambridge, se află și prestigioasa universitate Harvard, cu al
său campus verde. Turul universității este un prilej minunat de a vedea cum se
întâmplă lucrurile la cel mai înalt nivel academic. Poate fi o experiență frumoasă,
dar tristă, în același timp, comparând cu situația din țara noastră.
Boston a fost primul oraș american pe care l-am vizitat și tot acolo am zărit în
depărtare, plecând de la aeroportul de la ocean, întâii zgârie-nori. Dacă nu ai
ajuns până acum în capitala statului Massachusetts, ar trebui să faci ceva în
privința asta!   foto la pagina 18

Chicago
Chicago este orașul clasic american, situat pe malul
lacului Michigan. Centrul cu zgârie-nori este cu adevărat
impresionant, mai ales că acolo poți urca în cea mai
înaltă clădire din țară, Willis Tower. În plus, dacă îți
învingi teama de înălțime, de sus vei admira orașul
până de parte, pășind pe fundul din sticlă al construcției.

Foarte intersant este contrastul dintre downtown și restul orașului, care se întinde
pe o suprafață imensă, cu niște zone ce parcă au rămas în anii 80. Tot în acea
perioadă pare că ai ajuns și când privești trenul suspendat cu un aer vintage,
care trece printre zgârie-nori și își continuă traseul complicat, ajungând deasupra
caselor tipic americane de la periferie.   foto la pagina 18

Miami
Welcome to Miami! Bienvenido a Miami, unde sper că
ajungi odihnit. Nu de alta, dar vei fi întâmpinat de un
cocktail gigantic la terasele de pe Ocean Drive și va
trebui să stai la coadă pentru a intra în cele mai exclu-
siviste cluburi din oraș. Dacă nu ești chiar pe party
mood, oricum îți vor umple programul plajele, valurile,

palmierii și clădirile în stil Art Deco.
Nu uita să ajungi și în downtown, acolo unde te poți plimba gratuit printre zgârie-
nori cu Metromover. Apoi, mută-te în Miami Beach, mergi la shopping pe Lincoln
Road și bucură-te de atmosfera de vacanță. Poate te hotărăști să îți faci și un
tatuaj la Miami Ink! 
Nu pleca din oraș fără să dai o tură prin Coral Gables, acolo unde vei admira
casele milionarilor, și nici fără să îți cumperi un trabuc cubanez din Little Havana.
Dar nu uita să îți pui la punct spaniola, că de engleză n-a prea auzit nimeni în
Florida!    foto la pagina 18

Parcul național Everglades
Parcul Național Everglades nu este doar o mlaștină cu
aligatori. Dacă ajungi în Florida, vei vedea din avion un
ecosistem absolut spectaculos, care a fost declarat
Rezervație a Biosferei.
Ce ar mai fi de adăugat? Ei bine, este singurul loc din
lume unde aligatorii și crocodilii se agreează și

coabitează. De fapt, într-o plimbare cu airboat-ul vei putea vedea câteva exem-
plare, înainte ca barca să prindă o viteză halucinantă!    foto la pagina 18

Key West
Cât de tare ar fi să ajungi în cel mai sudic punct conti-
nental al Statelor Unite? Ei bine, odată ce traversezi
celebrul pod de 7 mile lungime (7 miles Bridge), construit
în Marea Caraibilor, constați că ai ajuns într-un orășel
colorat, în care distracția pare prioritatea absolută. Ești
în Key West, acolo unde fiecare casă are obligatoriu

piscină și unde te vei trezi invidiindu-i pe americanii pensionari bogați, care își
fac ieșirea din viață în stil tropical.
Plaja din Key West este micuță, dar atmosfera caraibiană și orașul în sine merită
din plin măcar o excursie de-o zi din Miami. Crede-mă, și Hemingway ar fi de
acord cu mine, el însuși petrecând mai bine de 10 ani în orășelul american din
Caraibe!   foto la pagina 18

New York
New York înseamnă un amalgam de sentimente. De
îndată ce ajungi în nebunia din Times Square, vezi
primele taxi-uri galbene, zărești în depărtare Empire
State Building, te plimbi pe Fifth Avenue, iei vaporul
către Statuia Libertății, simți agitația de pe Wall Street,
faci jogging în Central Park, mănânci un bagel de pe

stradă sau traversezi podul Brooklyn, realizezi că ți-ai îndeplinit un vis.
Big Apple este o lume în miniatură. Un loc în care, într-adevăr, orice pare posibil,
dacă ești suficient de determinat. Un oraș în care ambițiile se ridică la fel de sus
ca zgârie-norii și unde nu contează din ce țară provii, ce culoare a pielii ai sau
cărei religii aparții. New York City este un paradox: îți oferă anonimitate, dar, în
același timp, te ajută să îți găsești locul imediat.   foto la pagina 18

Los Angeles
L.A. îți aduce aminte din prima secundă de vreun film
sau serial pe care l-ai văzut cândva. Doar nu există
degeaba acolo un deal cu litere care formează cuvântul
Hollywood! Pe lângă lumea fascinantă a cine-
matografiei, pe care o poți descoperi vizitând Universal
Studios și urmărind stelele din asfalt pe Walk of Fame,

orașul mai înseamnă o mulțime de plaje superbe la ocean. Santa Monica, Venice
Beach, Malibu, Laguna Beach…și lista poate continua!
Pe de altă parte, Los Angeles este cea mai întinsă metropolă americană, nefiind
dezvoltată la fel de mult pe verticală din cauza riscului seismic ridicat, iar con-
trastele dintre orașele-cartiere care fac parte din zona metropolitană sunt imense.
Dacă în Beverly Hills totul strălucește și palmierii parcă nu se mai termină, în
alte zone ale orașului vei vedea ghettouri, o mulțime de asociații de alcoolici
anonimi și geamuri antiglonț la fast-food.   foto la pagina 19

San Diego
San Diego este unul dintre cele mai însorite orașe din
SUA, fiind situat foarte aproape de granița cu Mexic.
Vremea e fabuloasă tot timpul anului, iar numeroasele
plaje de la Oceanul Pacific te fac să îți dorești să te
muți acolo. Dar, deși putem doar visa la o casă în San
Diego, o vizită a orașului rămâne realizabilă.

Metropola californiană cu oameni prietenoși și cu tacos&burritos în toate meniurile
este unul dintre cele mai frumoase locuri în care poți ajunge în SUA, în special
pentru că încă n-a devenit atât de vizitată ca alte orașe americane. Prin urmare,
îți doresc să ajungi cât mai curând sub un palmier în San Diego! foto la pagina 19

Route 66
Din Los Angeles spre Marele Canion, vei avea șansa
să mergi pe vechea și faimoasa Route 66, drumul care
unea cândva zona Midlands (Chicago) de California
(Los Angeles). Acum, au mai rămas doar câteva bucăți
din această rută istorică, dar care și-a păstrat farmecul,
plimbându-te prin Arizona cea aridă și plină de cactuși.

Pe Route 66 vei da peste moteluri semi-părăsite, benzinării în paragină și oameni
care poartă jachete cu franjuri. Te vei trezi pe drumul clasic american, întins cât
vezi cu ochii, cu o singură bandă pe sens, îndreptându-te către formațiunile tipice
arizoniene, care se profilează din ce în ce mai clar la orizont.  foto la pagina 19

Marele Canion
Dacă vrei să reduci pe cineva la tăcere, du-l la Marele
Canion. Nu te va mai deranja cu niciun cuvânt! Pentru
că nimeni nu mai are nimic de spus când ajunge față
în față cu această minune a naturii. 
De fapt, știi ceva? Nici eu n-are rost să mai fac risipă
de caractere, pentru că oricum n-am cum să descriu

bucuria de a te afla acolo. Cel mai bine ar fi să te străduiești să umpli borcanul
cu economii și să îți planifici un road trip prin State. Investițiile în amintiri sunt
cele mai sigure!  foto la pagina 19

Antelope Canyon
Din aceeași categorie a locurilor pentru care n-au mai
rămas descrieri disponibile în #valiză este și Antelope
Canyon. De altfel, probabil cea mai renumită copertă a
revistei National Geographic a fost cu poza din canionul
portocaliu.   Antelope Canyon se află la 180 km (cam
două ore) de Marele Canion, dar serios că merită tot

efortul. Ca punct de reper, acesta este localizat lângă orașul Page, Arizona.
Canionul este format din două părți: Upper Canyon, care are o deschidere mai
mare și se află la nivelul solului, și Lower Canyon, care este mai lung, mai îngust
și presupune coborârea unor scări de metal. Antelope Canyon este unul dintre
locurile în care încă nu îmi vine să cred că am ajuns. Dar, până asimilez eu am-
intirile, tu fă-ți planul de călătorie!  foto la pagina 19
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Las Vegas
$$$$$$, baby! În plus sau în minus, depinde doar de
tine! 😊 Dar, dacă este să fiu sinceră, trebuie să te
avertizez că sunt șanse mult mai mari să ți se subțieze
portofelul, mai degrabă decât să te lovească vreun
noroc fabulos.
Vegas este exact așa cum ți-l imaginezi: foarte luminat

și…păcătos! Da,  în Sin City s-au adunat toate viciile și nimănui nu-i pare rău de
nimic. Până a doua zi, când se trezesc goi, tatuați și căsătoriți!
Obiectivele turistice sunt hotelurile în sine, fiecare reprezentând câte un mic
orășel. La The Venetian poți să te plimbi cu gondola, la Bellagio trebuie să
privești spectacolul fântânilor, la Caesars Palace poți merge la concerte, la New
York New York te poți plimba pe Brooklyn Bride, iar la Paris (hotelul) poți urca în
Turnul Eiffel.  foto la pagina 19

Death Valley
Știi care e cea mai fierbinte destinație din lume? Nimeni
nu știe, pentru că sunt mai multe locuri care revendică
cea mai ridicată temperature înregistrată vreodată. Dar,
în mod cert, Death Valley este unul dintre ele, având în
vedere că în valea din Deșertul Mojave au existat ani
în care nu s-a înregistrat nici urmă de precipitații, iar

termometrele au atins și 57 de grade Celsius.
Peisajul lunar din Valea Morții cu siguranță este ceva ce vrei să vezi cândva. Mai
ales dacă ești fan Star Wars, căci multe dintre scene s-au filmat acolo! În plus,
Death Valley este cel mai mare parc national din SUA, unde vei găsi și cel mai
jos punct din America de Nord (Badwater Basin-86 m).   foto la pagina 36

Parcul național Yosemite
În Parcul Național Yosemite îți dai sema că, uneori,
natura își cam face de cap. Doar așa ne putem explica
relieful cu versanți verticali din granit, șlefuiți la milimetru
și gata să îți sucească gâtul în toate direcțiile.
Ce poți face în Yosemite? Drumeții pe trasee cu diverse
tipuri de dificultate (chiar și pentru persoane cu

dizabilități), pescuit, birdwatching, echitație, alpinism, înot la piscină și în lacuri
naturale, rafting,plimbări cu caiacul, picnic în natura, fotografie și chiar schi și
snoboarding pe timp de iarnă. Plus niște eventuale întâlniri cu urși grizzly (nu
degeaba e unul chiar pe steagul Californiei!).
Și, desi cel mai potrivit loc pentru a admira arborii gigantici sequoia este parcul
national Sequoia & Kings Canyon, și în Yosemite vei găsi o zonă cu specia
endemică din California, pe nume Tuolumne Grove.   foto la pagina 36

San Francisco
Golden Gate, Alcatraz, tramvaiul cu cablu, cea mai
întortocheată stradă din lume, case victoriene și oameni
zâmbitori. Ai ghicit, este vorba de San Francisco!
SanFran este unul dintre orașele mele americane
preferate, în special datorită vibe-ului extrem de pozitiv.
Deși golful este învăluit adeseori în ceață, oamenii nu

uită să zâmbească. Și mai au și ciocolată Giradelli, poate de-aia! 
Cert este că trebuie să ajungi neapărat în San Francisco. Punct!  foto la pagina 36

Cape Cod
Cape Cod este o regiune foarte frumoasă de litoral,
situată la Oceanul Atlantic, în apropiere de Boston.
Făcând parte din statul Massachusetts, unul dintre cele
mai bogate din SUA, este clar o destinație mai
exclusivistă, acolo unde și Obama alege să se relaxeze
pe insula Martha s Vineyard.

Eu mi-am petrecut o vară întreagă în Cape Cod, când am plecat în facultate cu
programul Work and Travel. Chiar dacă este cunoscută mai mult de către amer-
icani, eu îți recomand să iei în considerație regiunea atunci când ajungi pe
Coasta de Est, pentru că vei descoperi stațiuni cochete pe malul Atlanticului,
plaje naturale și, de asemenea, stilul de viață al americanilor din afara metropolelor.
Deși a trecut ceva vreme de când pentru mine Cape Cod a însemnat acasă,
încă n-am scos din #valiză un articol dedicat acestei regiuni.   foto la pagina 36

Desigur, lista este mult mai lungă. Însă am ales să îți prezint doar locurile în care
am fost deja, pentru că întotdeauna scoatem din #valiză doar experiențe bifate,
astfel încât să povestim despre ele în totală cunoștință de cauză. Eu îmi doresc
tare mult să mai ajung și în Yellowstone, Hawaii, Big Sur, Florida, Washington
DC, New Orleans și Bahamaaaas! Dar, până atunci, sper că ți-au plăcut cele 16
locuri cu care am conturat astăzi.!

Cristina Stoica
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Mituri [i legende din
Oltenia [i Muntenia

Oltenia si Muntenia reprezinta teritorii romanesti care au
zamislit de-a lungul timpului, o larga paleta de resurse fol-
cloristice, mituri si legende, condimentate cu justa doza
de sare si piper pentru a-i incanta pana in zilele noastre
pe toti cei ce vin in contact cu ele.
Datini si obiceiuri
In Oltenia s-a nascut nemurirea, am putea spune! Si o
gramada de legende, mai mult sau mai putin adevarate
Este vorba indeosebi despre eroii unei perioade specifice
anumitor evenimente istorice in care de pilda, pe frontispiciul
fluxului de povestiri originare din aceste zone se aflau
eroi mult indragiti de oamenii de rand: haiducii.
Mai vechi sunt insa legendele referitoare la fiinte gigantice
ce ar fi trait in vremuri de mult apuse pe aceste meleaguri,
asa numitii „uriasi”, frecvent regasiti in povestile si basmele
oltenesti si muntenesti, fara a ne limita insa la acestea.
Ceea ce confera un farmec aparte tuturor relatarilor si
scrierilor mai vechi sau mai noi cuprinzand miturile si leg-
endele locale, este constituit insa din particularitatile ce
tin de etnolingvistica specifica, respectiv de relatia dintre
modul de exprimare al locuitorilor acestor zone si aspectele
culturale reflectate in vocabularul corespunzator.

Gigantii si fecioarele
Nu putine sunt legendele si povestile nascute pe plaiuri
oltenesti si muntenesti, ce tin ascultatorul cu sufletul la
gura ori de cate ori sunt istorisite de batranii satelor la
gura sobei, sorbind indelung din cana cu vin rosu fiert cu
scortisoara.
Cele mai de demult istorisesc despre fapturi impresionante,
care ar fi trait odinioara alaturi de oamenii locului in
imediata vecinatate a asezarilor acestora – uneori mai
bune, alteori mai capricioase sau mai rautacioase, asa
cum le sade bine unor personaje de basm de talia lor.
Ar fi vorba despre uriasii mentionati si de catre juristul si
istoricul roman Nicolae Densusianu (1846-1911) in lucrarea
sa intitulata „Dacia preistorica”, in care-i numeste „giganti”,
descriindu-i drept locuitori cu fire apriga, impunatori si
razboinici, din care ar fi descins si neamul dacilor.
Anumite scrieri ale istoricilor Greciei antice amintesc la
randul lor despre  un soi de vietuitoare bipede de dimensiuni
gigantice ce ar fi trait pe meleagurile noastre in timpuri
stravechi si care deveneau agresive dupa ce consumau
cantitati insemnate de vin aspru, ciondanindu-se intre ei
si distrugand asezarile oamenilor de la poalele muntilor.
Dar cele mai vechi mentiuni despre acesti giganti se
regasesc in paginile Vechiului Testament si in profetiile
apocaliptice ale lui Ioan Teologul, unde se aminteste ca
gigantii ar fi fost fiinte de o cruzime deosebita, „cu voci tu-
natoare” si „mai iuti decat vulturii”, care ar fi trait candva in
zona ce corespunde azi fagasului raului Olt si zonei de
dealuri muntenesti ale Carpatilor Meridionali.
Batranii din satele oltenesti poves tesc si astazi despre
uriasi care ar fi fost ferecati in vremurile de demult de
puterea divina a lui Dumnezeu pe fundul unui lac, din care
razbat noaptea o  multime de zgomote stranii, asemenea
unor batai puternice intr-o poarta de fier, caci gigantii
ar fi nemuritori si se straduiesc de veacuri sa iasa
din nou la suprafata, fara izbanda.
Cele mai la indemana atestari ale
existentei unor astfel de personaje
impresionante se afla insa chiar
in inima Bucurestiului, mai exact
in incinta Parcului Carol, sub forma
unor statui de peste trei metri in-
altime, amplasate la o distanta
de circa 50 de metri una de
alta, reprezntand doi tineri
uriasi care, potrivit leg-
endei, ar fi fost gemeni,
indragostiti nebuneste
de o preafrumoasa fata
– statuile celor doi sunt
din piatra, iar cea a tinerei
este sculptata in marmura,
aceasta din urma aflandu-se
azi expusa in Parcul Herastrau
(Fecioara adormita).
Legenda istoriseste

ca cei doi giganti gemeni ar fi fost impieriti din pricina unei
vraji care nu le ingaduia sa iubeasca aceeasi fecioara, in
timp ce aceasta ar fi fost transformata intr-o cascada.
Pentru a pastra peste timp memoria acestor fapte, in anul
1906, cele trei sculpturi, realizate de Filip Marin, Dumitru
Paciurea si Frederic Storck, au fost amplasate dinaintea
pesterii artificiale ce se afla in fata fostului Palat al Artelor,
complet distrus in urma cutremurului din 1940, ansamblul
fiind cunoscut sub denumirea de „Grota cu Giganti”.

Legendele despre haiduci
In vremuri ceva mai apropiate insa, Oltenia si Muntenia
au constituit leagan pentru un alt gen de istorii, continand
fapte si intamplari mai putin fanteziste, confirmate de
cronicari si istorici, deopotriva.
Eroii acestora erau faimosii haiduci– personaje care
abunda in folclorul romanesc, savarsind ispravi din cele
mai spectaculoase, multe din acestea constituind chiar
izvor de inspiratie pentru romane sau productii cine-
matografice care s-au bucurat la vremea lor de un succes
rasunator – „Haiducii lui Sapte Cai”, „Andri Popa”, „Iancu
Jianu Haiducul”, „Pintea” sau „Hanul Ancutei”, pentru a
enumera doar cateva din acestea.
Istoriile si legendele cu haiduci aprind si azi imaginatia
pasionatilor genului, care nu prididesc in a sustine veridic-
itatea faptelor acestora prin atestari istorice de netagaduit.

Iancu Jianul
Una dintre cele mai popu-
lare astfel de figuri este
cea a lui Iancu Jianu,
nascut intr-o familie in-
starita, in 1787, care si-a
orientat actiunile impotriva
cotropitorilor otomani, in
fruntea catorva cete de
haiduci, ce se inmultira in
mare graba, formand o ar-
mata alcatuita din circa
3000 de viteji, inzestrati
cu trei tunuri.
Faimoase sunt bataliile lor
de la Craiova, Vidin, Plevna
si Turnu Magurele, in care
au reusit sa destabilizeze
complet ostile turcesti,

demonstrand o incarcenare deosebita, insuflata de un pa-
triotism fara margini, ce a servit drept pilda contemporanilor
sai si generatiilor urmatoare, deopotriva.
Iancu avea un caracter generos, plin de compasiune
pentru cei sarmani, ajutandu-i cu milostenie si contribuind
la ctitoria lacasurilor de cult si de utilitate publica, indeosebi
in Craiova si Caracal. Nu e de mirare asadar ca boierii
locali nu prea il aveau la inima, complotand impotriva lui,
condamnandu-l cu viclesug la moarte.
Dar, potrivit obiceiurolor stravechi ale pamantului, fu iertat
de pedeapsa cu conditia ca o fecioara de vita nobila sa-l
ia de sot – salvarea lui Iancu fu Sultana Galasescu, prin
binecuvantarea lui Caragea Voda, casatorie care-l cuminti
pentru o buna bucata de vreme, asa cum demonstreaza
o serie intreaga de documente istorice de arhiva.
Coordonatoarea Muzeului Romanatiului din Caracal, Dana
Roxana Nicula precizeaza in scrierile sale,
„Iancu Jianu s-a apropiat de cei multi si obiditi, situandu-
se deasupra intereselor clasei din care provenea, sustinand
doleantele celor saraci prin mijloace care sfidau legea si
autoritatea”.
Iancu moare in 1842 din pricina unei boli pulmonare, fiind
inmormantat in incinta bisericii Adormirea Maicii Domnului
din Caracal, ctitorie a familiei sale.

Pintea Haiducul
La randul sau, haiducul
Pintea provenea de
asemenea dintr-o familie
instarita: nascut in 1670
in Magoaja, ia calea
haiduciei in tinerete, cu
sprijinul taranimii iobage. 

Scolit si destoinic in ale limbilor straine si tehnicilor militare,
Pintea este descris de catre istoricul Nicolae Densusianu
drept „unul din cei mai insemnati romani din secolul al
XVII-lea”, ales de principele Francisc Rakoczi al II-lea
pentru a deveni capitan al ostilor sale.
Spre nordul Dambovitei, in regiunea culoarului Rucar-
Bran, atestarile istorice semnaleaza un alt haiduc de
seama, cunoscut sub numele de Stanciu Bratu de la
Rucar. Acesta prada convoaiele familiilor de boieri si ale
negutatorilor bogati alaturi de ceata sa de voinici, pentru
a ajuta taranii saraci din zona Vaii lui Ivan, la poalele
masivului Piatra Craiului.

Andri Popa
Andri Popa insa a fost
haiducul care a purtat o
aura romantica speciala
in zestrea culturala a ro-
manilor din zona Oltului,
fiind considerat unic in is-
torie, prin ardoarea cu care
elibera roabele furate de
otomani din tara, pentru a
le transforma in cadanele
seraiului pasei lor.
Documentele istorice men-

tioneaza ca Andri Popa ar fi eliberat nu mai putin de 500
de astfel de tinere luate in robie de turci, ajutandu-le sa-si
intemeieze familii in tara si sa „le aseze la casele lor, fiind
nespus de frumoase si de vrednice”.
Legenda istoriseste ca nici poterele vremii, nici turcii si
niciautoritatile austro-ungare nu au reusit vreodata sa de-
scopere ascunzatoarea lui Andri Popa – un catun bine
ascuns de privirile curiosilor, undeva intr-o vale strajuita
de paduri si dealuri protectoare, in vecinatatea Craiovei.
Astfel de personaje, care au existat cu adevarat, entuzi-
asmeaza si stimuleaza folcloristii, etnologii si istoricii de-
opotriva, in explorarea a doua bazine culturale romanesti,
extrem de fascinante si de cuprinzatoare.

Povestea Oltului
Socotit frate cu Muresul, Oltul izvoraste din Hasmasul
Mare, intrand in legenda ca „suvoi de ape tumultoase si
neimblanzite”, cum este descris de cronicarii vremurilor
de demult.
In folclorul popular, povestea sa e plina de farmec, istorisind
faptul ca numele sau ar fi fost imprumutat de la fiul unui
rege nespus de bogat, din Carpatii Rasariteni, avand un
frate geaman – Mures – de care se deosebea insa din
pricina firii sale nabadaioase. Mures era linistit, tacut si
cumpatat, in timp ce Olt era artagos, trufas si plin de
ranchiuna.
Cei doi nu reuseau asadar sa se inteleaga prea bine,
astfel incat, crescand, fura despartiti de parintii lor si
crescuti in doua turnuri diferite din apropierea cetatii lor
de bastina. Devenind voinici falnici si viteji, fura trimisi de
regina mama in cautarea tatalui lor pornit la razboi, dar
cei doi frati nu reusira sa se inteleaga nici de data aceasta,
Olt pornindu-si cautarile spre miaza-zi, iar Mures spre mi-
aza-noapte.
Coplesita de intristare, regina mama inalta rugaciuni
fierbinti pentru ca cei doi fii ai sai sa se reintalneasca,
astfel incat Dumnezeu hotara sa-i transforme in rauri ne-
muritoare, care-si unesc suvoaiele abia in matca Dunarii,
dupa ce Muresul se varsa mai intai in Tisa, pe meleaguri
maghiare, in timp ce Oltul, cu apele sale tumultoase, se
repede direct in Dunare, langa Turnu Magurele.
Aproape ca nu exista roman care sa nu cunoasca aceasta
legenda – muzeograful Aurelia Grosu afirmand ca povestea
„pare a avea si un sambure de adevar reprezentat de
faptul ca, in vreme ce Muresul este vazut ca un rau linistit,
ce curge lin spre campie, cuminte si cu speranta ca, dupa
multe cotituri isi va gasi fratele geaman, Oltul cel iute si
nabadaios se izbeste navalnic in roca muntilor, ii rascoleste
tumultos, spumega si se insangereaza la Turnu Rosu”.
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MITURI {I LEgENDE

Ielele, fecioarele s~lbatice 
ce tr~iesc \n inima p~durii

Despre frumoasele fecioare zanatice se spune ca traiesc in inima padurii, iar in
puterea noptii pasesc in lumina lunii si se impletesc intr-o hora salbatica. Dansul
lor nebun parjoleste pamantul, care ramane ars si neroditor. In mitologia populara
sunt fapturi feminine supranaturale, posesoarele unei frumuseti si senzualitati
nepamantene, care danseaza goale sau invesmantate in voaluri diafane.
Ielele sunt asociate cu vantul, sunt “nimfe ale aerului“, asa cum le numea Dimitrie
Cantemir, care se ridica de la sol usoare precum fulgii, atunci cand se impletesc
in dansul lor nebun. Astfel se explica de ce nu fac parte din sfera telurica si de ce
oamenii ar trebui sa nu le intalneasca niciodata. Daca totusi asta se intampla,
consecintele sunt devastatoare pentru bietul muritor. Cei care vad ielele raman
slutiti, isi pierd mintile, sau pur si simplu dispar fara urma. Tinerii frumosi care se
lasa sedusi de trupurile voluptoase ale ielelor sfarsesc de cele mai multe ori prinsi
in hora. Frenezia dansului nu aduce insa decat moarte, tanarul avand sa joace
pana la ultima suflare.

Originile ielelor
Nu se stie exact cum
au aparut ielele. Unii
spun ca ar fi fiice ale
Lunii. Altii spun ca ielele
sunt fiicele lui Alexandru
Macedon, care au baut
apa vie pe care acesta
o pastra pentru ba-
tranete. Fetele au de-
venit zane, fapturi ne-
muritoare care au zburat
in desisul codrilor si in
locuri in care piciorul
omului nu calcase vre-
odata.
Provenienta cuvantului
iele este de asemenea
ambigua. Cea mai prob-
abila explicatie este ca
“iele” nu este altceva
decat varianta populara
a cuvantului ele. O alta
explicatie vine de la Bog-
dan Petriceicu Hasdeu
care spune ca denu-
mirea de iele vine de la sanscritul Vel, termen asociat in acelasi timp cu miscarea
dar si cu boala sau moartea subita.
n multe regiuni ale tarii exista superstitia conform careia cuvantul iele nici nu ar
trebui rostit. Simpla mentionare a zanelor atrage dupa sine ghinion, asa ca
oamenii au folosit alte apelative pentru a le numi, cum ar fi: Frumoasele,
Fecioarele, Soimanele ( in judetul Buzau si in Muntenia ), Rusaliile sau Sanzienele.
Ielele apar intotdeauna in grupuri de 3, 5, 7, 9 sau 12, numere magice in folclorul
popular. Se spune ca vrajitoarele cunosc numele ielelor si le invoca in ritualuri.
Cele mai populare nume sunt Margalina, Savatina si Rujalina.

Ielele si muritorii
Precum accentuam si mai sus, ielele sunt prea frumoase pentru a fi privite.
Prezenta lor diafana si jocul lor ametitor nu ar trebui niciodata sa bucure ochiul
uman. Insa daca intamplarea face ca un muritor sa dea nas in nas cu ele,
frumosele au sa pedepseasca pe cel care a indraznit sa priveasca.
Ielele se hranesc cu flori si beau apa din izvoare sau din fantanile care au fost
uitate descoperite peste noapte. Cei care beau dupa iele raman pociti, schiloditi
sau se imbolnavesc grav. Ielele intind hora intr-o poienita sau intr-o gradina cu
iarba verde. A doua zi iarba ramane parjolita sub forma de cerc. 

Exista chiar marturii de cercuri misterioase aparute in lanuri de cereale, gradini
sau poienite, cele mai recente fiind inregistrate in judetele Arad, Alba sau Brasov,
intre anii 90 si 2000. Animalele detin un al saselea simt caci nu calca pe iarba
care a fost parjolita de iele si nici nu se adapa din fantani sau izvoare de unde au
baut ele.
In folclorul popular ielele sunt strans legate de sarboatoarea de Rusalii. Se spune
ca in aceasta noapte ies din ascunzis si incing o hora salbatica la lumina lunii. De
aceea, nimeni nu ar trebui sa doarma afara in aceasta noapte, pentru ar risca sa
fie gasit de iele si pedepsit aspru. Exista numeroase povesti despre ciobani
adormiti afara si gasiti a doua zi inconjurati de un cerc de iarba parjolita. Desigur,
niciodata nu au mai fost la fel. Dimineata i-a gasit paralizati, muti, surzi sau
schiloditi.
De asemenea, sunt pedepsiti cei care muncesc in ziua de Rusalii. Povestile
vorbesc de mini vartejuri care apar din senin si lovesc gospodaria, ridicand in aer
de la capite de fan pana la animale si chiar oameni.
Ielele sunt in special atrase de tinerii frumosi, care deja au o aleasa. Nu stim de
ce apare predilectia pentru barbatii deja luati, dar cel mai probabil frumosele
fecioare reusesc usor sa ii seduca iar apoi simt nevoia sa ii pedepseasca, luandu-
i in hora.

Cum sa te feresti de
iele
E destul de greu sa te
aperi de iele daca deja
te-au vazut deja si te
striga sa te alaturi dan-
sului lor frenetic, dar e
posibil sa le indepartezi
inca de la inceput. E
mai bine sa previi decat
sa tratezi, nu-i asa?
Casa si gospodaria pot
fi protejate daca propri-
etarul agata leustean la
fereastra. Tinerii care
sunt nevoiti sa umble
noaptea si ciobanii sunt
sfatuiti sa poarte trei
catei de usturoi la brau.
Valeriana tine ielele de
parte, asa ca fetele tinere
sunt sfatuite sa poarte
planta fie in par, dupa
ureche sau agatata in
piept.

Exista si alte modalitati de protectie, sa le spunem…mai putin naturiste. In loc de
leustean la geam, gospodarii mai pot folosi si un cap de cal infipt intr-un par. Da,
este grotesc, dar frumoasele fecioare se vor speria si vor fugi.
Exista un remediu si pentru cei schiloditi sau smintiti de iele. Dansul Calusarilor
joaca un rol asemanator unui ritual de exorcizare. Victima trebuia sa intre in jocul
calusarilor fara sa vorbeasca si apoi sa ramana tacuta si rabdatoare in timp ce
acestia jucau calcand pe nefericit. Nu stim cat de mult ajuta ritualul un om care
era deja schilod asa ca recomandam metodele naturiste de preventie: usturoi,
leustean si valeriana.
Ielele vin odata cu lumina lunii si se transforma in vant la venirea zorilor.
Frumusetea lor nepamanteana a inflacarat imaginatia muritorilor de peste tot,
marturie facand numeroasele povesti asemanatoare din mitologia slava. O mica
paralela cu mitologia universala demonstreaza ca seducatoarele fecioare au
existat de la inceputul timpului in inima padurii. Ielele sunt echivalentul sirenelor
care ii vrajeau in trecut pe marinari, sunt intruchipari ale zeitei Hecate si totodata
pot fi asemanate cu muzele lui Pan.
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20 de citate de la Paulo Coelho
care lini[tesc sufletul

Paulo Coelho este renumit pentru unul dintre

cele mai mari romane ale sale: Alchimistul.

De-a lungul vietii sale, a incurajat oamenii sa-

si urmeze inima!

Iata 20 de citate ale lui Paulo Coelho despre

viata, teama si vise:

1. Cand iti doresti ceva cu adevarat, tot uni-
versul conspira pentru indeplinirea visului
tau.

2. Spune-i inimii tale ca frica de suferinta este
mai rea decat suferinta insasi. Si ca nicio
inima nu a suferit vreodata atunci cand a
plecat in cautarea visurilor.

3. Fii curajos ! Asuma-ti riscuri! Nimic nu
poate inlocui experienta.

4. Oamenii vor sa schimbe totul, dar, in
acelasi timp, ar dori ca totul sa ramana la
fel.

5. Oamenii sunt capabili, in orice moment al
vietii lor, sa faca ceea ce au visat.

6. Daca vrei sa vezi curcubeul, trebuie sa te
lupti cu ploaia.

7. Daca ai curajul sa spui “La revedere”, viata
te va recompensa cu un nou “Salut”.

8. Daca ai impresia ca aventura este pericu-
loasa, incearca rutina. Este letala.

9. Posibilitatea ca visul sa-ti devina realitate
face ca viata sa fie interesanta.

10. Intuitia este imersiunea brusca a sufletului
in curentul universal al vietii.

11. Intr-o zi te vei trezi si vei constata ca nu
mai ai timp sa faci ce ti-ai dorit.
Fa ceea ce-ti doresti acum!

12. Multi oameni vad lumea ca pe un loc
amenintator si pentru ca o vad asa, lumea
chiar se dovedeste a fi un loc amenintator.

13. Cand ne straduim sa devenim mai buni
decat suntem, totul in jurul nostru devine
mai bun.

14. Daca vrei sa ai succes trebuie sa respecti
o regula: Niciodata sa nu te minti pe tine in-
suti.

15. Cand se repeta, o greseala nu mai este o
greseala: este o decizie.

16. Viata are o modalitate de a testa vointa
unei persoane, fie prin faptul ca nu se in-
tampla nimic sau daca totul se intampla de-
odata.

17. Actul descoperirii a cine suntem ne obliga
sa acceptam ca putem merge mai departe
decat credem.

18. La un moment dat in viata noastra pierdem
controlul asupra vietii noastre si ea incepe
sa fie controlata de soarta. Asta e cea mai
mare minciuna.

19. Un singur lucru face visele imposibile:
teama de esec.

20. Nu ceda in fata fricii. Daca faci asta, nu
vei fi capabil de a-ti asculta propria inima.

ihabar.net
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DIVERSE

„Arian” este numele corect 
și propriu al rasei noastre

Înainte de 1940, termenul „arian” și numele „rasă
ariană” făceau parte din vocabularul obișnuit al oricărei
persoane moderat educată în lumea de limbă engleză.
După cel de-al Doilea Război Mondial, „Arianul” a
căzut într-o stare de nefolosire și de disprețuire
datorită asocierii sale cu ideologia rasială național-
socialistă. Invingătorii scriu cărțile de istorie, iar
„Arianul” era un cuvânt pe care ei voiau să-l elimine.
În schimb, a fost înlocuit cu „alb” în uz cotidian, și de
„indo-european” pentru a fi folosit de specialiștii istorici
și lingviști. La un moment dat în anii 1970, ziarele au
încetat să o valorifice și a devenit doar „alb”.

Acum stapânii noștri ne spun că rasa albă în sine nu
există, că este doar o „construcție socială” menită să
mențină rasele colorate ale lumii suprimate.

Un truc destul de bun, nu? Mai întâi suntem exterminați
lingvistic, apoi conceptual și, în continuare, bine,
uciderea rasei ariene poate fi cu greu un genocid,
dacă în realitate nu există, nu-i așa?
contramăsură esențială pentru acest proiectat genocid
este pentru noi să recuperăm atât identitatea noastră
rasială ca arieni, cât și cuvântul „arian” în sine.

Următorul este adevărul despre termenul „arian”, pe
care dușmanii noștri rasiali îl urăsc atât de mult.

Aproximativ 4.000 sau 5.000 de ani în urmă a existat
o colecție de triburi omogenă rasial care se numeau
ei inșiși „arieni” sau ceva similar. Numele înseamnă
„cei nobili” și se referă, de exemplu, la cuvintele
grecești aristos („cel mai bun”) și arte(„excelența în
virtute”). Pe lângă faptul că erau o singură rasă sau
origine etnică, toți vorbeau aceeași limbă și aveau o
religie comună, un sistem juridic și o structură socială.

Din cauza lamentabilei corectitudini politice, in lumea
post-1945, oamenii de știință au ales să vorbească
despre acești oameni ca Indo-europeni, dar practic
vorbind, indo-europeni și arieni sunt acelasi lucru ca
desemnare rasială.

Există multe controverse cu privire la locația exactă
a patriei indoeuropene, dar consensul opiniei informate
o plasează undeva în sud-estul Europei (probabil în
bazinul Dunării) sau în Asia de Sud-Vest (poate în
stepele occidentale sau poate în Anatolia).

Fata afgană

La un moment dat în timp, a început o mare ieșire
din patria indo-europeană. Unele triburi ariene s-au
mutat la est și la sud. Indo-arienii erau acel trib sau
lume care traversau munții Hindu Kush și coborau în
valea Indului, unde au dat naștere civilizației indiene
clasice. Alții (cum ar fi Mitanni) au migrat în zona
cunoscută acum sub numele de Iran, unde au creat
civilizația persană antică. Iar alții (cum ar fi Tocharienii),
au călătorit mai departe spre Est, spre soarele răsare,
aventurându-se în deșertul Takla Makan și către
China de Vest.

Fetita Yazydi, grupare etnica din Irak si Siria, ai carei
membri au fost sclavizati si ucisi de ISIS

Fetita kurda din Irak

De-a lungul timpului, toți
acești arieni orientali s-
au căsătorit cu mai multe
popoare non-ariene pe
care le-au cucerit. În
consecință, ei și-au pier-
dut identitatea rasială
distinctivă și au dispărut.

Însă arienii occidentali, urmând direcția de apusului
soarelui, s-au revărsat în Europa. Helenii au cucerit
Grecia, triburile italice au cucerit Italia. Celții s-au
extins în Europa de Nord-Vest, până în Irlanda. În
Europa de Nord, popoarele germane și-au stabilit
cultura distinctivă.

Toate națiunile și popoarele Europei, cu excepția
vascilor din vest și a popoarelor finno-ugrice din
nord-est, sunt descendenți din arienii occidentali.(Și,
în orice caz, vascii și finno-ugricii sunt de origine
rasială înrudită). 

Deoarece popoarele pe care le-au cucerit au fost
asemănătoare rasial cu ele, amestecul dintre cuceritorii
indo-europeni și „vechii europeni” pre-indo-europeni
a permis Arienilor occidentali să-și păstreze identitatea
rasială distinctivă până în prezent.

Femeie din Iran

Denumirile „Irlanda” și „Iran” înseamnă „pământul
arienilor”, și sunt mărturia amploarei asezamintelor
indo-europene sau ariene. Printre hitiții antici, probabil
cea mai veche civilizație ariană, găsim documente
care folosesc termenul „nata ara” pentru a se referi
la non-hitiți. Înseamnă exact ceea ce credeți că
înseamnă: „non-arian”.

În Istorii (circa 450 î.Hr.), Herodot folosește de fapt
cuvântul „arian” pentru a descrie Medii, care erau un
popor antic relaționat cu grecii și care trăiau direct la
est de ei. El scrie: „Medii au fost numiți în antichitate
de către toate popoarele „arieni”, dar când Medea,
colchianul, a venit la ei din Atena, și-au schimbat nu-
mele. Acesta este motivul pe care ei înșiși îl dau”.

Femeie din Rajasthani, deșertul Thar din India

În India, triburile ariene au păstrat numele „arian” ca
etnonimul lor specific (și în Afganistan), unde continuă
să fie folosit și astăzi, mult după ce ultima picătură
de sânge pur arian a dispărut.

Unii savanți încearcă să pretindă că termenul „arian”
are valoare numai atunci când este folosit lingvistic
sau aplicat arienilor din India. Dar registrul istoric și
preistoric este clar: „Arianul” era o desemnare rasială
sau populară cu mult înainte de a fi însușită ca un
termen lingvistic îngust.

Astăzi, oamenii de rasă albă   conștienți în întreaga
lume au reclamat cu mândrie acest antic descriptor
rasial ca nume propriu al Rasei lor – și așa este cum
ar trebui să fie!

The National Vanguard
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ARTA R<ZBOIULUI - fOILETON

SUN TZU
ARTA RĂZBOIULUI

(1)
Notă biografică

Sun Tzu era originar din Statul Ch'i. Datorită cărţii sale
despre arta războiului, el a obţinut o audienţă la Ho Lu,
regele Statului Wu.
Ho Lu spuse: ,.Ţi-am citit în întregime cele treisprezece
articole, domnule".3 Poţi proceda la o mică demonstraţie
a artei de a stăpâni mişcarea trupelor?"
Sun Tzu răspunse: "Pot".Ho Lu întrebă: "Poti face acelaşi
lucru şi cu femeile?" Sun Tzu spuse: "Da",De îndată,
regele îşi dădu încuviinţarea şi ordonă să fie aduse de la
curte o sută optzeci de femei frumoase.
Sun Tzu le repartiză în două companii şi puse în fruntea
lor pe cele două concubine preferate ale regelui. El le
învăţă pe toate să poarte o halebardă. Apoi el spuse:
"Ştiţi unde se găseşte inima, unde se găsesc mâna
dreaptă, mâna stângă şi spatele?"
Femeile spuseră: "Ştim".
Bun Tzu spuse; "Când ordon "Faţa" întoarceţi-vă cu faţa,
inima către mine; când spun "Stânga" întoarceţi-vă către
mâna stângă; când spun "Dreapta" către dreapta; când
spun "Înapoi" întoarceţi-mi spatele".
Femeile spuseră: "Am înţeles".După enunţarea acestor
pregătiri, au fost pregătite armele călăului.
Sun Tzu repetă ordinele de trei ori şi le explică de cinci
ori, după care bătu semnalul pe tobă: "Întoarceţi-vă la
dreapta." Femeile izbucniră în râs.
Sun Tzu zise: "Dacă indicaţile nu sunt clare şi ordinele nu
sunt explicite, este vina comandantului. Dar dacă indicaţiile
au fost explicate şi ordinele nu sunt executate conform
legii militare, aceasta înseamnă crimă din partea ofiţerilor".
Apoi el ordonă: căpitanii companiei de dreapta şi acelei
de stânga să fie decapitaţi.
Regele statului Wu, care de la terasa sa, asista la scenă,
văzu că cele două concubine ale sale mult iubite vor fi ex-
ecutate. El se înfricoşă şi trimise în grabă pe ajutorul său
de câmp să ducă mesajul următor: "Eu ştiu acum că gen-
eralul este capabil să folosească trupe, fără aceste două
concubine hrana mea nu va mai avea nici un gust. Dorinţa
mea este ca ele să nu fie executate".
Sun Tzu răspunse: "Servitorul vostru a primit deja de la
voi investitura de comandant şef; aşadar, când comandantul
este în fruntea armatei, el nu este obligat să accepte
toate ordinele suveranului".
El ordonă deci ca cele două femei, care comandaseră
trupele să fie executate, ca să dea un exemplu. Apoi el
numi în fruntea companiilor pe cele care ocupau gradul
imediat inferior.
După aceea din nou, el dădu drumul la tobă şi femeile se
întoarseră la stânga, la dreapta, cu faţa, cu spatele, se
puseră în genunchi, se ridicară toate, exact cum cerea
exerciţiul impus. Ele nu îndrăzniseră să facă nici cel mai
mic zgomot.
Sun Tzu trimise atunci un mesager regelui pentru a-i
duce ştirea următoare: "Trupele sunt acum în ordine.

Regele poate coborî pentru a le trece în revistă şi a le in-
specta. Ele pot fi folosite după voia regelui, ele pot merge
prin foc şi prin apă".
Regele din Wu spuse: "Generalul poate să se retragă în
apartamentele sale şi să se odihnească. Eu nu doresc să
vin să le inspectez".
Sun Tzu spuse: "Regelui nu-i plac decât cuvintele goale.
El nu-i capabil să le pună în practică".
Ho Lu îşi dădu atunci seama de capacităţile lui Sun Tzu
ca şef al armatei şi, ca urmare, îl numi general. Sun Tzu
provocă puternicul stat Ch'u la vest şi pătrunse în Ying; la
nord, el ameninţă Statul Ch'i şi Chin.6 Dacă numele de
Wu s-a ilustrat printre acelea ale seniorilor feudali, este în
parte datorită realizărilor lui Sun Tzu (Yueh Chueh Shu
spune: "Dincolo de Poarta Wu la Wu Hsieh, la o distanţă
de zece li, se află un mare monument funerar, care este
acela al lui Sun Tzu.

I  -  Evaluări
Sun Tzu a spus:
1. Războiul este o problemă de o importanţă vitală pentru
Stat, domeniu al vieţii şi al morţii, calea care duce spre
supravieţuire sau spre nimicire.9 E neaparat necesar să
fie studiat temeinic.
Li Ch'uan: "Armele sunt instrumente de rău augur".
Războiul este o problemă serioasă; ne temem că oamenii
n-ar trebui să pornească la război fără reflecţia pe care
acesta o merită.
2. Evaluaţi-l deci în funcţie de cinci factori fundamentali şi
comparaţi cele şapte enumerate mai departe
3. Primul dintre aceşti factori este influenţa morală; cel
de-al doilea, condiţiile atmosferice, al treilea, terenul, al
patrulea, comandantul şi al cincilea, doctrina.
Chang Yu: "Ordinea enumerării de mai sus este perfect
clară. Când se ridică trupe pentru a pedepsi pe cei
vinovaţi, consiliul templului ţine seama, mai întâi, de
bunăvoinţa suveranilor şi de încrederea popoarelor lor,
apoi de oportunitatea anotimpului şi, în sfârşit, de dificultăţile
topografice. După o deliberare aprofundată asupra acestor
trei punte, un general este desemnat pentru a porni atacul.
De îndată ce trupele au trecut frontierele, responsabilitatea
legii şi a comandamentului îi incumbă generalului".
4. Prin influenţa morală înţeleg ceea ce determină armonia
dintre popor şi conducătorii lui, făcându-i să-i urmeze în
viată şi în moarte, fără să se teamă că-şi pri-mejduiesc
zilele.
Chang Yu: «Cu singura condiţie ca oamenii să fie trataţi
cu bunătate, dreptate şi echitate şi să li se acorde
încredere, armata va avea spirit de echipă şi toţi vor fi
fericiţi să-şi servească şefii. Cartea Metamorfozelor spune:
"Cu bucuria de a trece peste greutăţi, poporul uită pericolul
de moarte".»
5. Prin condiţii meteorologice înţeleg jocul reciproc al
forţelor naturii, efectele frigului iernii şi ale căldurii verii, şi,
de asemenea, conducerea operaţiunilor militare în acord
cu anotimpurile.
6. Prin teren, înţeleg distanţele, uşurinţa sau dificultatea
de a le străbate, lărgimea sau îngustimea terenului şi
şansele de viaţă sau de moarte pe care le oferă.
Mei Yao Ch'en: "...Când conduci trupe, este primordial să

cunoşti dinainte caracteristicile terenului. În funcţie de
distanţe, se poate pune în aplicare un plan de intervenţie
indirectă sau de acţiune directă. Cunoscând gradul mai
mult sau mai puţin mare de uşurinţă sau de dificultate cu
care poate fi parcurs terenul, este posibil să evaluezi
dacă este mai avantajos să foloseşti infanteria sau cava-
leria.
Ştiind unde se îngustează şi unde se lărgeşte terenul, se
va putea calcula mărimea efectivelor ce trebuie angajate.
Ştiind unde trebuie să se dea bătălia, ştii în ce moment
trebuie să-ţi concentrezi sau să-ţi dispersezi forţele.
7. Prin comandament — autoritate înţeleg calităţile de
înţelepciune, de dreptate, de omenie, de curaj şi de se-
veritate ale generalului.
Li Ch'uan: «Aceste cinci calităţi sunt cele ale generalului.
De aceea, în armată este numit "Respectatul".»
Tu Mu: "...Dacă comandantul este înzestrat cu înţe-
lepciune, el este în măsură să-şi dea seama de schimbarea
situaţiei şi să acţioneze prompt. Dacă este drept, oamenii
săi vor şti exact ce recompense şi pedepse li se cuvin.
Dacă este omenos, el îşi iubeşte semenul, îi împărtăşeşte
senti-mentele şi-i preţuieşte munca şi osteneala. Dacă
este curajos, obţine victorii sesizând fără ezitare momentul
potrivit. Dacă este sever, trupele lui sunt disciplinate,
pentru că îi ştiu de frică şi se tem de pedeapsă."
Shen Pao Hsu zice: "Dacă un general nu este curajos, el
va fi incapabil să-şi învingă ezitările şi să facă proiecte
mari."
8. Prin doctrină înţeleg organizarea, autoritatea, promovarea
ofiţerilor la rangul cuvenit, siguranţa căilor de aprovizionare
şi grija de a face faţă nevoilor esenţiale ale armatei.
9. Nu există general care să nu fii auzit vorbindu-se de
aceste cinci puncte. Cei care le stăpânesc înving, cei
care nu le stăpânesc sunt învinşi.
10. Atunci când elaborezi un plan de război, compară
următoarele elemente, apreciindu-le cu cea mai mare
minuţiozitate.
11. Dacă îmi spuneţi cine e suveranul cu cea mai mare în-
râurire morală, comandantul şef cel mai competent, ar-
mata care are de partea sa avantajul condiţiilor meteoro-
logice şi ale terenului, şi în sânul căreia regulamentele
sunt cel mai riguros respectate şi ordinele cel mai bine
executate, îmi arătaţi care sunt trupele cele mai puter-
nice.
Chang Yu: "Căruţe solide, cai rapizi, trupe curajoase,
arme ascuţite — aşa încât aceste trupe să exulte la
duruitul tobei care dă semnalul de atac şi care se înfurie
când aud sunând retragerea. Cel care se găseşte într-o
situaţie ca aceasta este puternic".

continuare în ediţia urmãtoare

Arta razboiului este o carte care se invecineaza cu mitul. Cunoasterea oferita pe parcursul celor cateva sute de versete este una de tip biblic, iar misterul si numeroasele
incertitudini biobibliografice au generat un plus de fascinatie. Atat despre Sun Tzu, cat si despre Arta razboiului istoricii au foarte putine certitudini. S-a convenit ca tin
de secolul al V-lea i.Hr., o epoca in care China trecea de la o armata de tip feudal la una profesionista... In mod straniu, autorul nu face nici apologia conflictelor, nici un
elogiu pentru onoare. Dimpotriva, incurajeaza arta disimularii, a inselaciunii si a divizarii; ultimul capitol al cartii este dedicat spionilor si agentilor secreti. De altfel, in
ciuda conciziei si a frazarii esopice, Arta razboiului discuta marile si (la fel de) actualele probleme ale relatiilor dintre instantele de putere (fie ele state sau indivizi):
razboiul drept, legaturile dintre puterea politica si cea militara, raporturile cu dusmanii etc. Spiritul lui Sun Tzu este prezent in lumea contemporana, in tot ce tine de con-
curenta, de strategii de marketing, de calcul rece al profitului.
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6 Re]ete s~n~toase de var~
Sezonul estival este cea mai buna perioada din an
pentru transformarea dietei in mod pozitiv, prin retete
sanatoase si usoare, constituite din alimente care
furnizeaza nutrienti esentiali, fara cantitati mari de
grasimi saturate, zahar si sare in exces. 
Alimentatia de vara permite introducerea de legume,
ierburi proaspete si fructe in meniu, care ajuta la pre-
gatirea corecta a organismului de sezonul rece.
Retetele sanatoase de mai jos pot fi pregatite usor,
cu alimente de sezon, pe tot parcursul verii si pana la
mijlocul toamnei.

Salata de pui cu avocado

Lamaia acrisoara, co-
riandrul proaspat si cre-
mosul fruct de avocado
ofera acestei salate de
pui o aroma intensa,
specific mexicana.
Preparatul este excelent
pentru pranz sau cina.

4 linguri si jumatate de ulei de masline extravirgin
1 lingura de zeama de lamaie
1 lingurita si jumatate de coriandru proaspat si marun-

tit
1/2 salata verde taiata marunt
1 rosie medie taiata cuburi
1/3 castravete mediu curatat de coaja si feliat
220 g piept de pui dezosat, curatat de piele si prajit

pe gratar
1/2 avocado mediu fara sambure, curatat de coaja si

feliat
Amestecati intr-un bol de mici dimensiuni uleiul,
zeama de lamaie, coriandrul si un praf de sare si
piper. Intr-un bol mai mare, puneti laolalta salata
verde, cubuletele de rosie si castravetele feliat, apoi
turnati peste dressingul din lamaie. Adaugati puiul
pregatit pe gratar si feliile de avocado.

Salata de bulgur, castraveti si menta
Bulgurul, o cereala speci-
fica bucatariei din Ori-
entul Mijlociu, este un
soi de grau spart care
se poate fierbe simplu
sau condimentat. El
poate fi introdus in supe,
tocanite sau salate, fiind

un aliment foarte versatil, dar si o sursa importanta
de fibre alimentare.
3/4 cana de bulgur
1 rosie medie taiata cuburi
1 castravete mediu curatat de coaja si taiat cuburi
2 linguri de menta proaspata taiata marunt
2 linguri de ulei de masline extravirgin
1 lingura de zeama de lamaie proaspat stoarsa
sare dupa gust
piper negru macinat
Fierbeti bulgurul cu o cana si jumatate de apa intr-o
oala de sos medie, la foc mediu, pana cand devine
moale si apa este absorbita in totalitate (aproximativ
12 minute). 

Luati bulgurul de pe foc, transferati-l pe un platou
separat si lasati-l sa se raceasca aproximativ 5-6
minute. 
Turnati-l apoi intr-un bol mare de salata si adaugati
cubuletele de rosie si castraveti, menta, uleiul si
zeama de lamaie. Amestecati bine ingredientele si
asezonati cu sare si piper. Preparatul se serveste la
temperatura camerei.

Salata de fasole Cannellini
Salata de fasole Can-
nellini este perfecta pen-
tru vara, intrucat se ser-
veste rece si poate fi
chiar un pranz perfect
la birou. Se poate folosi
si ca garnitura pentru
pui sau peste.

2 linguri de ulei de masline extravirgin
1 lingura de otet din vin rosu
1 lingura de ceapa rosie taiata marunt
3/4 lingurita oregano uscat
2 castraveti medii taiati cubulete
1 conserva de fasole uscata fiarta
1 ardei gras rosu taiat fin
sare dupa gust
piper negru
Amestecati uleiul, otetul, ceapa si oregano intr-un
bol mare de salata. Adaugati castravetii, fasolea si
ardeiul gras, apoi asezonati cu sare si piper, dupa
gust.

Salata de vita si broccoli cu sos de mustar

Aceasta reteta usoara,
dar cu un aspect sofisti-
cat, este o alegere buna
pentru un meniu de vara,
in special pentru impre-
sionarea musafirilor.

1/4 cana ulei de masline extravirgin
3 linguri otet din vin rosu
4 lingurite de mustar Dijon
1/2 lingurita tarhon uscat
1/4 lingurita sare
1 lingura capere bine clatite (optional)
500 g carne de vita degresata
4 buchetele de broccoli
2 ardei grasi medii galbeni, taiati cubulete
Incalziti o tigaie sau un grill de inaltime medie la foc
potrivit. Intr-un bol separat, amestecati uleiul, otetul,
2 lingurite de mustar, tarhonul si sarea, apoi adaugati
caperele. Ungeti ambele laturi ale bucatii de vita cu
mustar si asezati-o pe gratar (sau in tigaie), timp de
5 minute, intorcand-o pe ambele parti. Scoateti carnea
si taiati-o felii potrivite si puneti-o din nou pe foc.
Intre timp, fierbeti bucatelele de broccoli timp de 3
minute, pana se fragezesc usor. Adaugati broccoli-ul
si ardeiul gras in bolul cu dressingul si amestecati.
Puneti apoi peste carnea de vita (cu tot cu sosul din
tigaie). Preparatul sanatos se poate servi rece (la
temperatura camerei) sau cald.

Somon fiert cu sos de castraveti si marar
2 cani de vin alb sec
1/2 lingurita supa de pui
fara sare
6 boabe de piper negru
4 fire de marar proas-
pat
2 frunze de dafin
1 telina medie taiata

marunt
1 lamaie mica feliata
6 bucati de file de somon
1/3 cana de castravete proaspat
1/3 cana de smantana degresata
1/3 cana de iaurt semi-degresat
1 lingurita de mustar Dijon
Pentru prepararea somonului, amestecati vinul, 2
cani de apa, supa de pui, boabele de piper, frunzele
de dafin, telina si lamaia intr-o oala. Fierbeti compozitia,
acoperiti cu un capac si dati focul la mic, apoi lasati
totul la inabusit 10 minute.
Adaugati bucatile de somon in sosul din oala si
lasati-l sa se fiarba, pana cand carnea se detaseaza
usor de centru. Transferati somonul pe un platou
separat, folosind o spatula cu orificii de scurgere,
apoi aruncati lichidul din oala.
Pentru pregatirea sosului de castravete si marar,
amestecati intr-un bol mediu castravetele taiat foarte
fin, smantana, iaurtul, mararul tocat marunt si mustarul.
Trebuie sa obtine o pasta omogena alba, care face
un contrast placut cu nuanta de verde a mararului.
Pentru a servi somnul fiert cu sos de castravete si
marar, puneti cate un file de somon pe farfurii separate
si turnati deasupra dressingul alb. Puteti garnisi
fiecare portie cu buchetele de marar, pentru un decor
spectaculos.

Shake din iaurt si fructe de padure
O gustare delicioasa si
satioasa, bogata in an-
tioxidanti pretiosi, poate
fi shake-ul din iaurt si
fructe de padure. Reteta
sanatoasa de mai jos
este suficienta pentru
doua portii.

3/4 cana zmeura
3/4 cana mure
3/4 cana capsuni
3/4 cana iaurt degresat
1/4 cana lapte degresat
cateva fructe de padure
proaspete intregi, pentru
decor

Preparati un piure din fructele de padure la blender
sau la robotul de bucatarie. Adaugati apoi iaurtul si
laptele, pana obtineti o compozitie omogena. Turnati
shake-ul in doua pahare, decorandu-le cu fructe
proaspete (zmeura, capsune, mure etc.).

www.sfatulmedicului.ro

 
 

 
         

          
  

        
       

      
        
        

          
      

          
         

         
        

    
  

        
       
       

   
     
     

           
        

    
          
       

        
       
        

    
          

           
          

          
        

          
       
         

       
         
  

        
          

        
 

           
         

        
         

 
        
       

            
          

    
         

         
   
        

       
          
           

          
         

         
        

          
          

    

    
   

         
          

       
  
       

        
         

  
         

     
        

       
     

        
         

       
      

        
      

         
       
      

        
        

         

         
         

          
      

         
 
       

         
      
 
       
        

         
        

      
         
       

          
        
        

         
       

          
      

       
         

  
        
      
       

         
        

          
        

      
       

       
          

          
         

      
       

         
          

        
     

        
      

           
       

        
        

         
        

       
         

          
        

    

   



26 ll 3 iulie, 2019 Romanian Journal • New York

CUVINTE ÎNCRUCIŞATE

DE LA EsT LA VEsT de:  Florin Lucian Manolescu [i Viorel Lupea      
                           

                        
                             

      
ORIZONTAL:
1)  Nici focul nu-l poate \nvinge. . . - Limba

timpului. 

2) {optit de p~s~rele - A-l scoate din

pepeni. 

3) Avertizare. . . - Bun de izbeli[te. 

4) <[tia-s rezisten]i, nu glum~. . . - Timid

f~r~ reflexiv! 

5) Toate exemplarele unei opere. . . - 

Mijloce[te o asem~nare. 

6) Unsoare! (cic~. . . ) - Te duc p^n~ \n. . .

panzele albe - Ajut~ la negarea valorilor. 

7) Opera]iune \n esen]a c~reia r~m^i

stan~ de. . . piatr~.

8) Decora]ii de origine galinacee. . . - Izvor

antireumatismal. 

9) Are talentul de a te pune pe fug~. . . -

Debile leg~turi cu via]a. 

10) Ventilat cum scrie la carte - Ardei cu

prestan]~.

11) Deosebit de. . . laic - Pies~ de. . . rezis-

ten]~.

VERTICAL:
1)  S-au obi[nuit s~ tr~iasc~ sobru f~r~
vreo podoab~ - E greu pe spinarea unor
transportatori. 

2) Nu se leag~ de c^inii maidanezi - Re-
cunoscut prin tenacitatea [i duritatea lui
printe alia]i. 

3) E tare ca un taur. . . chiar mai bine -
Schimb~ o broasc~ (pl.).

4) Acei care stau la baz~ ! - Direc]ii \n ac-
tivitatea de turism (sg.)

5) Se \ndoaie \n privin]a unor alimente - A
plecat la tata! 

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

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

8) Aici st~ singur cuc - |ntoarcere \n mi-
jlocul unui turnir! - Fete care nu mai fac
obiectul furtului, ca odata! 

9) Semn de via]~ lung~ - Au [i ei un suflet. 
10) Face o definitivare pentru un complet
- Versuri rostite la unire. 

11) C~l~toare care au numai pasiunea
zborurilor aeriene..

Dansul este un adev~rat 
elixir al tinere]ii 

pentru persoanele vârstnice!
Deşi nu oricim dansul ca pe o formă de efort, această actvitate reprezintă cea mai
bună modalitate de a face mişcare.

Indiferent de vârstă,
dansul poate fi practicat fără
probleme.
Pentru un copil, dansul este
de ajutor în dezvoltarea
armonioasă, pe un tânăr
sau un adult îl ajută să
se menţină în formă,
iar persoanele vârst-
nice au parte de

cele mai multe beneficii.
Dansul stimulează activitatea cerebrală şi ajută la dezvoltarea celulelor
nervoase.
Simpla învăţare a paşilor de dans ajută la îmbunătăţirea memoriei şi a
puterii cerebrale, mai ales în cazul persoanelor cu vârsta peste 65 de
ani.
Un studiu elveţian a demonstrat că o lecţie de o oră şi jumătate de
mambo sau cha-cha-cha, de două ori pe săptămână, dă rezultate
mult mai bune decât şedinţele clasice de fitness.
Un alt studiu a fost făcut de cercetători de la o universitate americană,
pe parcursul a douăsprezece săptămâni.
Grupul ţintă a fost constituit din persoane în vârstă, care sufereau de
dureri la nivelul şoldurilor şi genunchilor şi au participat la cursuri de dans
cu impact scăzut.

S-a constatat că persoanele participante au redus cu până la 39% medicaţia
necesară calmării durerilor, iar cei care nu au luat parte la cursuri au înregistrat o
creştere a acestui tratament cu 21%.
Un alt studiu realizat la New York asupra unui grup de persoane cu medie de
vârstă de 80 de ani a arătat că participanţii şi-au îmbunătăţit considerabil echili-
brul.
A învăţa un stil de dans reprezintă o modalitate extraordinară de a ţine în alertă
memoria şi abilităţile cognitive.
Atenţia acordată mişcărilor şi completarea acestora cu cele ale partenerului/partenerei
ajută la îmbunătăţirea activiăţii cerebrale.
Prin interacţiunea cu un grup format din persoane cu vârste apropiate, dansul

poate ajuta la eliminarea stării de drepresie şi a sentimentului
de singurătate de care suferă persoanele vârstnice.

Un alt aspect extraordinar legat de dans se referă
la faptul că nu trebuie să fii expert pentru a

dansa.

Chiar dacă persoanele vârstnice pot avea
îndoieli în legătură cu acest aspect,
plecând de la ideea că au „două picioare
stângi” sau că nu pot executa anumite
mişcări, există stiluri de dans potrivite
pentru orice vârstă.

Alte beneficii ale lectţiilor de dans:
– Reducerea riscului de afecţiuni
cardiace, a tensiunii arteriale, de
apariţie a diabetului şi osteoporozei;
– Păstrarea unei posturi corecte;
– Creşterea nivelului de energie;

– Îmbunătăţirea densităţii osoase;
– Eliminarea stresului şi tensiunilor.
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Umorul rafinat al lui Rene Maltete
Fotograful francez Rene Maltete a trăit în secolul al XX-lea. Este considerat geniul fotografiei din acea periadă. Pozele lui sunt uimitoare, pline de umor, adevărate poezii în fotografie.
În acea perioadă erau în vogă doar luxul și lucrurile deosebit de frumoase. Umorul era un aspect evitat în arta fotgrafică de la acea vreme.
Dar Rene a schimbat atitudinea, fiind pasionat de fotografie de la 16 ani, acesta căuta cele mai neordinare chestii pentru a le imortaliza. Făcea poze chiar în stradă, fără pregătire
specială. Uimitor câtă consistență și valoarea au!



|NTREB<RI STUPIDE
ALE AVOCA}ILOR

ÎN TIMPUL PROCESELOR.
EXEMPLE REALE

În cadrul proceselor de judecată se mai întâmplă ca
avocații să pună întrebări stupide care provoacă, în
unele cazuri, amuzament. Unele replici par a fi de-
sprinse din filme, deși au fost întrebări reale, puse în
timpul proceselor, în Statele Unite ale Americii.
Câteva dialoguri au fost extrase din cartea “Disorder
in the American Courts”.

•
Avocatul: Această astenie gravă vă afecteazămemo-
ria?

Martorul: Da.
Avocatul: În ce fel va afectează memoria?
Martorul: Uit.
Avocatul: Uitați? Ne puteți da un exemplu de ceva pe
care l-ați uitat?

•
Avocatul: Doctore, e adevarat că dacă o persoana
moare în somn, aceasta nu-și va da seama de tre-
aba asta până a doua zi dimineața?

Martorul: E adevarat că dumneata chiar ai trecut ex-
amenul de barou?

•
Avocatul: Fiul cel tânăr, cel de douăzeci de ani, ce
vârstă are?

Martorul: Are 20, cam ca și IQ-ul dumneavoastră.
•

Avocatul: Erați de față când v-a fotografiat?
Martorul: Glumiți?

•
Avocatul: Deci, data conceperii bebelușului a fost 8
august.

Martorul: Da.
Avocatul: Și ce faceați dumneavoastră atunci?
Martorul: Cam ce credeți că făceam?

•
Avocatul: Ea avea trei copii, așa e?
Martorul: Da.
Avocatul: Câți din ei erau băieți?
Martorul: Niciunul.
Avocatul: Era vreunul din copii fată?
Martorul: Onorată Curte, cred că am nevoie de un alt
avocat. Pot să-mi iau un alt avocat?

•
Avocatul: Cum s-a încheiat primul mariaj?
Martorul: Prin moarte.
Avocatul: Și prin moartea cui s-a încheiat?
Martorul: Încercați să ghiciți!

•
Avocatul: Puteti descrie individul?
Martorul: Cam de înălțime medie și purta barbă.
Avocatul: Era bărbat sau femeie?
Martorul: În afară de cazul în care era vreun circ în
oraș, aș merge pe varianta bărbat.

•
Avocatul: Doctore, câte din autopsiile pe care le-ai
facut au fost pe oameni morți?

Martorul: Toate. Cei încă vii se zbat prea mult.
•

Avocatul: TOATE răspunsurile dumneavoastră tre-
buie să fie ORALE. Bine? La ce școală ați fost?

Martorul: ORALE.
•

Avocatul: Vă amintiți la ce oră ați examinat trupul?
Martorul: Autopsia a început la ora 8.30 p.m.
Avocatul: Și domnul Denton era mort în acel moment?
Martorul: Dacă nu, în mod sigur a fost până am ter-
minat autopsia!

Avocatul: Ești calificat să dai o mostră de urină?
Martorul: Dar dumneata chiar ești calificat să pui
întrebări?

•
Avocatul: Doctore, înainte să faci autopsia, ai căutat
să vezi dacă mai avea puls?

Martorul: Nu.
Avocatul: Ai controlat tensiunea?
Martorul: Nu.
Avocatul: Ai verificat dacă mai respiră?
Martorul: Nu.
Avocatul: Deci e posibil ca pacientul să fi fost încă viu
atunci când ai început autopsia?

Martorul: Nu.
Avocatul: Cum poți fi sigur, doctore?
Martorul: Pentru că creierul lui statea pe o tăviță, pe
biroul meu.

Avocatul: Înțeleg, dar nu ar fi putut totuși ca pacientul
să fie viu, în ciuda acestui lucru?

Martorul: Ba da, e posibil să fi fost viu și să practice
avocatura!

BANCURI
• Care este sloganul femeilor machiare?
- NOI SUNTEM UDEMEREU

• Maria la vrajitoare: 
- Ma iubesc doi barbati. Spune-mi cine din ei va fi
norocosul?
Vrajitoarea pune cartile, apoi se uita atent la ea si
spune:
- Cel ce va avea noroc va fi Vasile - te vei casatori
cu Ion.

• Sotul in fata monitorului, joaca un shooter.
Sotia incercand sa-i atraga atentia:
- Asculta, dragul meu, pentru ce-ti trebuie acesti
monstri cand ma ai pe mine?

• Dacă prietena ta nu se mai epilează înseamnă că
nu mai are pe nimeni în afară de tine.

• La o restanta toti studentii asteptau in amfiteatru si
la un moment dat intra profesorul... 
- Intrebare de nota 10...Cum ma cheamă ??? ..o
liniste...de mormânt; 
- Atunci o intrebare de nota 5... 
La ce materie dati azi restanta ???
...liniste..., la care o voce de undeva din spate.....
- Scârba vrea sa ne pice !!!

• Primarul unui oras observa ca cel mai mare si mai
bogat avocat din oras nu a facut niciodata o donatie
in scop de caritate. Pentru a-l convinge sa o faca,
primarul il chema la el in birou:
- Domnule avocat, am observat ca veniturile dum-
neavoastra anuale se ridica la peste 600.000 de
dolari. Cu toate acestea, niciodata nu ati facut o do-
natie comunitatii...
- Daca tot ati cautat informatii despre mine, nu ati
observat ca mama mea este bolnava, iar medica-
mentele de care are nevoie depasesc de cateva ori
veniturile ei?
- Nu... raspunse primarul jenat.
- In al doilea rand, fratele meu, veteran de razboi,
este condamnat intr-un scaun cu rotile si este orb.
Primarul incepu sa-si ceara scuze, dar fu intrerupt:
- In plus, sora mea a murit intr-un accident lasand
orfani trei copii.
Umilit, primarul spuse cu voce stinsa:
- Nu stiam, ma iertati...
Avocatul continua:
- Nu vad de ce v-as da dumneavoastra bani, daca
nu le dau nici lor...
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A Berbecul va avea parte de schimbări benefice
– Vara se anunță pentru nativul Berbec mult mai

calmă și mai liniștită, chiar dacă acesta va mai avea
parte de situații tensionate. Cei care au un partner vor
face planuri mari împreună, iar cei singuri e posibil
să-și găsească persoana potrivită. Nu în ultimul rând,
Berbecii o vor duce bine vara aceasta și din punct de
vedere financiar, vor cheltui mult mai puțin ca altădată
și e posibil să mai aibă parte și de o nouă colaborare.

BO vară minunată va avea și Taurul, cu multe
șanse de câștig și proiecte majore la orizont. Interesant
este că în această vară se vor rezolva problemele de
cuplu și își vor face planuri de viitor cu persoana
iubită. De asemenea, Taurul va reuși, în sfârșit, să
aibă parte de vacanța mult dorită.

CRelaxare, călătorii și o funcție mai înaltă, cu
bani mai mulți. Așa se anunță vara aceasta pentru
Gemeni, care însă trebuie să se mai abțină de la
prea multe comentarii în cuplu, dacă vrea să nu aibă
parte de momente neplăcute cu persoana iubită.

DBani mulți pentru Rac – Și Racilor le va merge
foarte bine din punct de vedere financiar. Cei prinși
într-o relație, nu trebuie însă să grăbească căsătoria,
pentru că e posibil să rămână singuri. Cu puțină
răbdare, toate se vor rezolva.

ELeul se bucură de stabilitate în familie, doar că
nu va avea timp să stea lângă cei dragi, pentru că va
avea foarte mult de muncă. Sfatul astrologului: nu
refuzați colaborările care se ivesc.

FLa începutul verii Fecioara va trebui să
muncească mult mai mult ca până acum, însă spre
sfârșit, se va bucura de roadele muncii. Iar dacă va fi
chibzuită, va reuși să strângă o sumă nesperat de
mare de bani.

GBalanțelor li se recomandă această vară să
aibă mare grijă la cheltuielile făcute, pentru că tentațiile
sunt mari și să se concentreze doar asupra proiectelor
care sunt prioritare. Atenție și la o afecțiune care nu
se vede.

HScorpionii vor munci și vor face investiții pe
termen lung, dar de data aceasta nu singuri, ci vor
avea ajutor. Cel mai bine ar fi dacă ar alege să facă
o vacanță cât mai aproape de casă.

ISăgetătorii vor face sacrificii împreună cu
partenerul de viață – Vara nu va începe tocmai bine
pentru Săgetători, în sensul că vor face sacrificii
împreună cu partenerul de viață pentru că acesta va
avea niște probleme la care nu s-a gândit. Bani vor fi
din plin, însă acești nativi trebuie să aibă grijă pentru
că sunt mulți profitori pe lângă ei.

JAmbițiosul Capricorn va avea vise mari dar și
oportunități să schimbe lucrurile neplăcute, însă totul
se va întâmpla după luna iunie. Atenție! Nu se
recomandă să facă cheltuieli mari.

KMomente dificile se anunță vara aceasta pentru
Vărsători, însă situația financiară și cea de cuplu vor
merge parcă mai bine ca niciodată. N-ar fi rău dacă
acum ați vorbi de o căsătorie, pentru că e o perioadă
foarte bună pentru voi.

LVară, soare, concedii și multă relaxare li se
prevede Peștilor ba mai mult, vor putea să fie cooptați
într-un domeniu nou de activitate și ar fi bine să nu
refuze.

5 lucruri care nu pot fi
date sau împrumutate

Unele lucruri sunt strict interzise pentru a fi date sau
imprumutate. Dupa ce aflati despre ele, va puteti
apara de probleme si de esecuri.
Daca ati facut aceasta greseala, incercati sa nu o
mai faceti deoarece problemele energetice lipsesc
oamenii de noroc in toate domeniile vietii…
Sare
Sarea este interzisa sa se imprumute sub orice
pretext. Daca vecinii v-au cerut sare, dati-i numai
daca este un dar. Pericolul consta in proprietatile
sale energetice care au efect asupra soartei.
Sarea este una dintre cele mai importante componente
magice, deci pur si simplu nu o puteti lua de la alte
persoane. Multi oameni au dat sare imprumut, iar
apoi, luand-o inapoi, si-au pierdut norocul, s-au im-
bolnavit, s-au despartit de cei dragi. Acest lucru este
foarte periculos.

Vase
Vasele sunt incarcate cu energie la domiciliu, care
este in mod constant. Daca cineva doreste sa faca
rau unei alte persoane, el poate sa-i dea un pahar, o
placuta, o cana, o lingura, o tigaie si asa mai departe.
Nu dati nimanui vasele si rugati-va sa nu afecteze
negativ viata unei alte persoane sau a destinului tau.
Specialistii noteaza ca mancarurile imprumutate pot
duce la pierderea sanatatii, la dobandirea de noi
temeri, esecuri si multe alte consecinte negative.
Chiar mai periculoase sunt vasele deteriorate sau
rupte care nu trebuie tinute acasa.
Haine
Multi barbati si femei considera ca este normal sa
schimbi lucrurile pentru un timp, dar este mai bine sa
nu faceti acest lucru. Daca cumparati un articol sec-
ond-hand, nu este nimic in neregula cu asta, deoarece
platiti pentru el, dar chiar si in acest caz ar trebui
efectuata o curatare energetica.
Imbracamintea este personala, prin urmare, chiar
daca o luati de la rudele voastre, care cu siguranta
nu va vor dori raul, este mai bine sa oferiti ceva in
schimb. Nu imprumutati lucrurile – va pot aduce
ghinion. Cel mai mare pericol il reprezinta pantofii.
Acesta absoarbe cea mai mare cantitate de energie
negativa, relateaza mesajeinspirationale.com.
Ornamente, bijuterii
Este strict interzis sa imprumutati bijuterii. Bijuteria
este acuzata de energia persoanei careia ii apartin,
deci vor fi afectate negativ de cel care le va folosi.
Purtati un inel sau cercei care apartineau unei alte
persoane, puteti sa-i absorbiti problemele.
Expertii din domeniul bioenergiei observa ca bijuteriile
de natura protectoare pot „infecta” un strain cu boli si
il pot face nefericit. Dintre metale este necesar sa va
fie frica de argint si platina.
Dintre pietrele talismanului, cele mai periculosi magneti
ai nenorocirilor pentru un strain sunt piatra lunara,
diamantul si cristalul de rock.
Matura
Daca o persoana da sau ia o matura de la un strain
pentru un timp, atunci, in functie de semne, se pot
produce frustrari in domeniul finantelor. Poate exista
o linie neagra, care duce la pierderi monetare aleatorii,
probleme la locul de munca.
Matura nu ar trebui in nici un caz sa va paraseasca
casa. Acest lucru este valabil numai daca nu mai
aveti nevoie de ea. Daca o imprumutati, atunci prob-
lemele pot, de asemenea, sa va depaseasca.

Lucrurile imprumutate de multe ori iau energie si
putere de la noi. Mult noroc pentru tine!
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Horoscopul Verii 2019
pentru toate zodiile

Cum va fi vara aceasta pentru toate zodiile? Citiți în
rândurile următoare și veți vedea ce vă așteaptă în
următoarele luni, conform celor relatate de astrologi.

A Berbecul va avea parte de schimbări benefice
– Vara se anunță pentru nativul Berbec mult mai

calmă și mai liniștită, chiar dacă acesta va mai avea
parte de situații tensionate. Cei care au un partner vor
face planuri mari împreună, iar cei singuri e posibil
să-și găsească persoana potrivită. Nu în ultimul rând,
Berbecii o vor duce bine vara aceasta și din punct de
vedere financiar, vor cheltui mult mai puțin ca altădată
și e posibil să mai aibă parte și de o nouă colaborare.

BO vară minunată va avea și Taurul, cu multe
șanse de câștig și proiecte majore la orizont. Interesant
este că în această vară se vor rezolva problemele de
cuplu și își vor face planuri de viitor cu persoana
iubită. De asemenea, Taurul va reuși, în sfârșit, să
aibă parte de vacanța mult dorită.

CRelaxare, călătorii și o funcție mai înaltă, cu
bani mai mulți. Așa se anunță vara aceasta pentru
Gemeni, care însă trebuie să se mai abțină de la
prea multe comentarii în cuplu, dacă vrea să nu aibă
parte de momente neplăcute cu persoana iubită.

DBani mulți pentru Rac – Și Racilor le va merge
foarte bine din punct de vedere financiar. Cei prinși
într-o relație, nu trebuie însă să grăbească căsătoria,
pentru că e posibil să rămână singuri. Cu puțină
răbdare, toate se vor rezolva.

ELeul se bucură de stabilitate în familie, doar că
nu va avea timp să stea lângă cei dragi, pentru că va
avea foarte mult de muncă. Sfatul astrologului: nu
refuzați colaborările care se ivesc.

FLa începutul verii Fecioara va trebui să
muncească mult mai mult ca până acum, însă spre
sfârșit, se va bucura de roadele muncii. Iar dacă va fi
chibzuită, va reuși să strângă o sumă nesperat de
mare de bani.

GBalanțelor li se recomandă această vară să
aibă mare grijă la cheltuielile făcute, pentru că tentațiile
sunt mari și să se concentreze doar asupra proiectelor
care sunt prioritare. Atenție și la o afecțiune care nu
se vede.

HScorpionii vor munci și vor face investiții pe
termen lung, dar de data aceasta nu singuri, ci vor
avea ajutor. Cel mai bine ar fi dacă ar alege să facă
o vacanță cât mai aproape de casă.

ISăgetătorii vor face sacrificii împreună cu
partenerul de viață – Vara nu va începe tocmai bine
pentru Săgetători, în sensul că vor face sacrificii
împreună cu partenerul de viață pentru că acesta va
avea niște probleme la care nu s-a gândit. Bani vor fi
din plin, însă acești nativi trebuie să aibă grijă pentru
că sunt mulți profitori pe lângă ei.

JAmbițiosul Capricorn va avea vise mari dar și
oportunități să schimbe lucrurile neplăcute, însă totul
se va întâmpla după luna iunie. Atenție! Nu se
recomandă să facă cheltuieli mari.

KMomente dificile se anunță vara aceasta pentru
Vărsători, însă situația financiară și cea de cuplu vor
merge parcă mai bine ca niciodată. N-ar fi rău dacă
acum ați vorbi de o căsătorie, pentru că e o perioadă
foarte bună pentru voi.

LVară, soare, concedii și multă relaxare li se
prevede Peștilor ba mai mult, vor putea să fie cooptați
într-un domeniu nou de activitate și ar fi bine să nu
refuze.

5 lucruri care nu pot fi
date sau împrumutate

Unele lucruri sunt strict interzise pentru a fi date sau
imprumutate. Dupa ce aflati despre ele, va puteti
apara de probleme si de esecuri.
Daca ati facut aceasta greseala, incercati sa nu o
mai faceti deoarece problemele energetice lipsesc
oamenii de noroc in toate domeniile vietii…
Sare
Sarea este interzisa sa se imprumute sub orice
pretext. Daca vecinii v-au cerut sare, dati-i numai
daca este un dar. Pericolul consta in proprietatile
sale energetice care au efect asupra soartei.
Sarea este una dintre cele mai importante componente
magice, deci pur si simplu nu o puteti lua de la alte
persoane. Multi oameni au dat sare imprumut, iar
apoi, luand-o inapoi, si-au pierdut norocul, s-au im-
bolnavit, s-au despartit de cei dragi. Acest lucru este
foarte periculos.

Vase
Vasele sunt incarcate cu energie la domiciliu, care
este in mod constant. Daca cineva doreste sa faca
rau unei alte persoane, el poate sa-i dea un pahar, o
placuta, o cana, o lingura, o tigaie si asa mai departe.
Nu dati nimanui vasele si rugati-va sa nu afecteze
negativ viata unei alte persoane sau a destinului tau.
Specialistii noteaza ca mancarurile imprumutate pot
duce la pierderea sanatatii, la dobandirea de noi
temeri, esecuri si multe alte consecinte negative.
Chiar mai periculoase sunt vasele deteriorate sau
rupte care nu trebuie tinute acasa.
Haine
Multi barbati si femei considera ca este normal sa
schimbi lucrurile pentru un timp, dar este mai bine sa
nu faceti acest lucru. Daca cumparati un articol sec-
ond-hand, nu este nimic in neregula cu asta, deoarece
platiti pentru el, dar chiar si in acest caz ar trebui
efectuata o curatare energetica.
Imbracamintea este personala, prin urmare, chiar
daca o luati de la rudele voastre, care cu siguranta
nu va vor dori raul, este mai bine sa oferiti ceva in
schimb. Nu imprumutati lucrurile – va pot aduce
ghinion. Cel mai mare pericol il reprezinta pantofii.
Acesta absoarbe cea mai mare cantitate de energie
negativa, relateaza mesajeinspirationale.com.
Ornamente, bijuterii
Este strict interzis sa imprumutati bijuterii. Bijuteria
este acuzata de energia persoanei careia ii apartin,
deci vor fi afectate negativ de cel care le va folosi.
Purtati un inel sau cercei care apartineau unei alte
persoane, puteti sa-i absorbiti problemele.
Expertii din domeniul bioenergiei observa ca bijuteriile
de natura protectoare pot „infecta” un strain cu boli si
il pot face nefericit. Dintre metale este necesar sa va
fie frica de argint si platina.
Dintre pietrele talismanului, cele mai periculosi magneti
ai nenorocirilor pentru un strain sunt piatra lunara,
diamantul si cristalul de rock.
Matura
Daca o persoana da sau ia o matura de la un strain
pentru un timp, atunci, in functie de semne, se pot
produce frustrari in domeniul finantelor. Poate exista
o linie neagra, care duce la pierderi monetare aleatorii,
probleme la locul de munca.
Matura nu ar trebui in nici un caz sa va paraseasca
casa. Acest lucru este valabil numai daca nu mai
aveti nevoie de ea. Daca o imprumutati, atunci prob-
lemele pot, de asemenea, sa va depaseasca.

Lucrurile imprumutate de multe ori iau energie si
putere de la noi. Mult noroc pentru tine!

secretele.com
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BALAN}A

23 Septembrie - 2 Octombrie * Spiritul pitaie
totul, dar nu se fixeaza. Umblii "dupa doi iepuri
deodata". Traiul va fi imbunatatit datorita san-
sei nu datorita calitatilor proprii.

23 Septembrie: Aiureala, usurinta. Separatii,
pierderi de bunuri.
Julio Iglesias, Bruce Springsteen

24 Septembrie: Susceptibilitate, irascibilitate.
Viata agitata, complicata cu adultere, aventuri si
certuri.
F. Scott Fitzgerald, Linda McCartney

25 Septembrie: Curiozitate stiintifica; putere de
asimilare. Cariera bine vazuta, faima.
Barbara Walters, Michael Douglas, Christopher Reeve 

26 Septembrie: Apatie, moliciune, resemnare.
Viata nesigura, scop nerealizat.
George Gershwin, Olivia Newton-Johnm, Linda Hamilton

27 Septembrie: Petrecaret, lipsa de simt practic.
Cariera va fi in domeniul adevaratei vocatii.
Meat Loaf, Shaun Cassidy 

28 Septembrie: Combativitate, agresivitate. Viata
sentimentala cu certuri si pericole.
Vasile Parvan, Marcello Mastroianni, Brigitte Bardot

29 Septembrie: Naivitate prea multa, viata ex-
ploatata de aproapele tau.
Miguel de Cervantes, Jerry Lee Lewis, Lech Walesa 

30 Septembrie: Tendinta de a nesocoti realitatile;
inclinat spre negativism. Viata instabila, prada
evenimentelor de tot felul.
Truman Capote, Johnny Mathis 

1 Octombrie: Sensibilitate. Existenta dependenta
de altul.
Jimmy Carter, Julie Andrews 

2 Octombrie: Lipsa de incredere in sine, destin
framintat care te chinuieste si descurajaza.
Mahatma Gandhi, Sting

3-13 Octombrie * Destinul se realizeaza greu,

dar incet, incet si sigur. Finele de viata este

fericit.

3 Octombrie: Caracter taciturn, intunecat. Viata
penibila, fara bucurii.
Gore Vidal, Chubby Checker, Stevie Ray Vaughn 

4 Octombrie: Fire batjocoritoare, de o cruda per-
spicacitate. Viata usoara, succes modest.
Charlton Heston, Alicia Silverstone 

5 Octombrie: Pesimism. Viata retrasa, la propriu
si la figurat.
Bob Geldof, Mario Lemieux 

6-7 Octombrie: Foarte banuitor. Viata materiala
este multumitoare, dar intunecata din cauza
propriului caracter.  - Niels Bohr, Bishop Desmond
Tutu, John Cougar Mellencamp

8 Octombrie: Fire care nu suporta nici o constrin-
gere. Viata bine condusa, putin fericita, dar fara
mare bataie de cap.
Juan Peron, Paul Hogan, Jesse Jackson, Chevy Chase,
Sigourney Weaver 

9 Octombrie: Talent la imitat, temperament artis-
tic. Viata vesela si zglobie.
John Lennon 

10 Octombrie: Idei bine conduse, perseverenta.
Calatorii, misiuni, explorari.
Giuseppe Verdi, Thelonious Monk, David Lee Roth

11 Octombrie: Spirit critic, tendinta de a nesocoti
faptul altuia. Deceptii multe.
Eleanor Roosevelt 

12 Octombrie: Fire care se acomodeaza usor, mul-
tumita de ceea ce are. Optimism. Viata fericita,
fara probleme.
Luciano Pavarotti 

13 Octombrie: Caracter autoritar, nu poate suferi
contradictia. Reusita in cariera; neplaceri in
viata de familie.
Margaret Thatcher, Paul Simon

14-23 Octombrie * Generozitate si un spirit au-

toritar binevoitor. Bunurile materiale indestu-

latoare sau abundente.

14 Octombrie: Fire autoritara, insa accepta sfa-
turile. Succes, insa niciodata pe cit te-ai astep-
tat.
William Pennm, Roger Moore, Ralph Lauren 

15 Octombrie: Prea multa incredere in sine si de

aici temeritate. Succesul este impiedicat prin in-

treprinderi hazardate.

Mario Puzo, Lee Iacocca

16 Octombrie: Orientare prea mare spre detaliu.

Succes in stiinte, unde minutiozitatea devine o

calitate.

Noah Webster, Oscar Wilde, Eugene O'Neill, Angela Lans-

bury 

17 Octombrie: Spirit prudent, iscusit chiar siret,

dar prea increzator in el insusi. Izbinda, dar cu

pretul luptelor impotriva tuturor perfidiilor.

Spring Byington, Rita Hayworth

18 Octombrie: Dar de a fermeca, putin umbrit de

vanitate. Succes prin insusiri personale, atit in

dragoste cit si in afaceri.

Jesse Helms, Chuck Berry, Lee Harvey Oswald, Martina

Navratilova, Jean-Claude Van Damme 

19 Octombrie: Ambitie, insa iti lipseste masura

justa in tot ce intreprinzi. Reusita dupa multa

agitatie sau obstacole de tot felul.

John Lithgow

20 Octombrie: Generozitate, devotament; viata

fara avutie mare, dar fericita.

Arthur Rimbaud, Bela Lugosi 

21 Octombrie: Perseverenta, incapatinare.

Izbinda care iti asigura existenta vine dupa

multe chinuri.

Alfred Nobel 

22 Octombrie: Te apuci cu greu de ceva; vointa

slaba. Viata dusa pe tinjala. Suferi toate eveni-

mentele si nu poti reactiona contra lor.

Franz Liszt, Sarah Bernhardt, Catherine Deneuve 

23 Octombrie: Temperament intreprinzator, dar

fricos. Succes partial, in tot ceea ce intreprinzi.

Johnny Carson, Pele 

CALENDARUL

THEBAIC

Adaptare dup~ 
Armand G. Constantinescu

© A Plus Turnkey Systems Inc.
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HOROSCOP

BERBEC • (Vest 21 Mar-20 Apr / Vedic 13 Apr-14 Mai)
Saptamana buna
Berbecii au parte de o saptamana buna

atat din punct de vedere al carierei, cat si pe plan
sentimental. Eclipsa de Soare din 2 iulie le va influenta
in mod pozitiv planul profesional si ii va ajuta sa
obtina o marire de salariu sau un post mai bine platit,
in timp ce Marte, care intra in leu tot pe 2 iulie, ii va
ajuta pe nativii acestui semn zodiacal sa isi reinventeze
planul sentimental. Nu este exclus ca berbecii singuri
sa se indragosteasca in aceasta saptamana, iar cei
care fac parte deja dintr-o relatie sa retraiasca anii
plini de armonie de la inceput.
Bani Foarte bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Foarte bine

TAUR • (Vest 21 Apr-21 Mai / Vedic 15 Mai-14 Iun)
Rabdare
Taurii trec de la o extrema la alta in aceasta

saptamana in ceea ce priveste planul sentimental.
Pe 2 iulie are loc eclipsa de Soare, iar Marte intra in
leu si ambele evenimente astrale aduc o influenta
negative asupra planului personal. Din fericire, aceasta
atmosfera tensionata din sanul familiei taurilor nu va
dura mult pentru ca pe 4 iulie Venus va intra in rac si
va face adevarate minuni, readucand armonia in
vietile reprezentantilor acestei zodii. Prin urmare,
taurilor li se recomanda sa dea dovada de rabdare la
inceput de saptamana pentru ca pana duminica multe
dintre problemele iscate se vor rezolva de la sine.
Bani Bine
Sanatate Bine
Dragoste Bine

GEMENI • (Vest 22 Mai-21 Iun / Vedic 15 Iun-14 Iul)
Evolutie
Gemenii au parte de o saptamana in care

vor realiza multe lucruri care pana acum stagnau si ii
faceau sa simta ca bat pasul pe loc. Totul pare sa se
deblocheze acum cu ajutorul eclipsei de Soare si a
lui Marte, care intra in leu pe 2 iulie. Gemenii capata
curaj si isi cer drepturile iar atitudinea lor “razboinica”
va da roade. In plus, Venus intra in rac pe 4 iulie si ii
ajuta pe gemeni sa isi duca la bun sfarsit si planurile
pe care le aveau impreuna cu partenerul de cuplu.
Prin urmare, saptamana aceasta se anunta a fi una
productiva pentru reprezentantii acestei zodii.
Bani Foarte bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Foarte bine

RAC • (Vest 22 Iun-23 Iul / Vedic 15 Iul-14 Aug)
Noroc
Racii au parte de o saptamana excelenta in

care norocul ii va urmari la tot pasul. In primul rand,
vor resimti influenta eclipsei de Soare care va avea
loc pe 2 iulie. Totusi, efectele acestei conjuncturi
astrale se vor resimti pe o perioada foarte luna de
timp, de apropae 30 de ani. Cu alte cuvinte, ceea ce
li se intampla racilor in aceasta saptamana le va da
viata peste cap, le va schimba existenta radical.
Acest aspect astral este dublat si de faptul ca Venus
intra in rac pe 4 iulie si de Marte care ajunge in casa
banilor. Prin urmare, aceste doua conjuncturi astrale
i-ar putea face pe raci sa se indragosteasca la locul
de munca.
Bani Foarte bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Foarte bine

LEU • (Vest 24 Iul-23 Aug / Vedic 15 Aug-15 Sep)
Diplomatie
Leii au parte de o saptamana agitata si

totul se va intampla din cauza eclipsei de Soare din 2
iulie care va fi plasata pe casa a XII-a, a dusmanilor.
Prin urmare, leii vor fi supusi la tot felul de provocari
si vor trebui sa dea dovada de diplomatie pentru ca
din 8 iulie Mercur isi va incepe miscarea retrograda
si daca cumva au facut fapte rele, se vor intoarce im-
potriva lor. Un alt aspect important va fi reprezentat
de intarea lui Venus in rac pe 4 iulie, ceea ce ii va
face pe lei sa acorde o importanta mai mare nevoilor
sufletesti.
Bani Bine
Sanatate Bine
Dragoste Bine

FECIOARA • (Vest 24Aug-23Sep/ Vedic 16Sep-15Oct)
Rabufnire
Fecioarele rabufnesc in aceasta saptamana

pe plan personal. Toate frustrarile si nemultumirile s-
au adunat si acum vor exploda in cel mai vulcanic
mod cu putinta, spre surprinderea partenerului de
cuplu. Atitudinea lor este influentata de eclipsa de
Soare din 2 iulie, care va fi dublata de Marte in leu,
conjunctura care se va forma pe casa a XII-a a fe-
cioarelor, cea a sacrificiilor si a izolarii. Prin urmare,
in aceasta saptamana fecioarele vor protesta pentru
ca simt ca s-au sacrificat destul in cuplu si vor avea
tendinta sa se izoleze pentru a-si recapata voia buna.
Bani Bine
Sanatate Bine
Dragoste Asa si asa

BALANŢA •(Vest 24Sep-23Oct/ Vedic 16 Oct-14 Nov)
Succes
Balantele se bucura de o saptamana in

care succesul ii insoteste la orice pas. Evenimentele
astrale din aceasat saptamana (eclipsa de Soare din
2 iulie si intrarea lui Marte in leu in aceeasi zi) aduc
norocul in vietile balantelor si le scot in cale o serie
de oportunitati profesionale. Din 4 iulie, in casa
carierei intra si Venus, ceea ce inseamna ca balantele
vor primi vesti bune si din acest sector. Mai exact,
superiorii ii vor anunta ca le-a fost aprobata o marire
de salariu, sau isi vor gasi un nou job care le va
aduce mult mai multe satisfactii decat cel actual.
Bani Foarte bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Foarte bine

SCORPION •(Vest 24Oct-22Nov/Vedic 15Nov-14Dec)
Vacanta
Scorpionii au parte de o saptamana relaxanta,

cu multe plimbari. Perioada imediat urmatoare este
propice calatoriilor, asa ca ar face bine sa isi planifice
un concediu pentru ca se vor bucura din plin de el si
nu vor intampina probleme de niciun fel. Eclipsa de
Soare din 2 iulie si intrarea lui Marte in leu vor reusi
sa ii faca pe scorpioni sa se gandeasca mai mult la
viitor, sa isi planifice totul in detaliu. Vor incerca sa isi
largeasca perspectivele si sa ia ce-i mai bun de la
cei cu care colaboreaza, astfel incat succesul lor sa
fie unul garantat.
Bani Foarte bine
Sanatate Bine
Dragoste Bine

SĂGETĂTOR •(Vest 23Nov-21Dec/Vedic 15Dec-13Ian)
Schimbari
Saptamana aceasta va fi cu plusuri si

minusuri pentru sagetatori. Vestile bune sunt generate
de eclipsa de Soare din 2 iulie, care are loc pe casa
a VIII-a, a renasterii, si care ii ajuta sa se reinventeze
din punct de vedere profesional. Nu trebuie sa isi
faca griji daca o usa se inchide pentru ei caci se vor
deschide multe altele si nu vor ramane cu niciun
regret. Totusi, dupa data de 4 iulie, atunci cand Venus
intra in rac, sagetatorii vor fi ispititi sa isi insele
partenerul de cuplu, decizie care ar putea avea reper-
cursiuni grave. Aceasta predispozitie spre aventura
ar putea dura pana la sfarsitul lunii.
Bani Foarte bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Asa si asa

CAPRICORN • (Vest 22Dec-20Ian/ Vedic 14Ian-12Feb)
Atentie!
Capricornii au parte de o saptamana intensa

din punct de vedere sentimental si asta din cauza
faptului ca eclipsa de Soare din 2 iulie se formeaza
pe casa casatoriei si a parteneriatelor. Pentru cei
care fac pare deja dintr-un cuplu, vestile nu sunt
prea bune pentru ca aceasta conjunctura astrala va
face sa iasa scantei in discutiile dintre parteneri. In
schimb, cei care sunt singuri au sanse sa se in-
dragosteasca si sa traiasca momente cu adevarat
speciale in acest interval. 
O influenta negativa o va avea si Marte care intra in
leu si influenteaza casa a VIII-a a capricornilor, cea a
razbunarii si a santajelor. Prin urmare, reprezentantii
acestei zodii trebuie sa aiba grija la cei care stiu ca le
vor raul pentru ca in aceasta perioada s-ar putea sa
puna ceva la cale.
Bani Bine
Sanatate Bine
Dragoste Bine

VĂRSĂTOR • (Vest 21Ian-19Feb/ Vedic 13Feb-12Mar)
Avansare
Varsatorii au parte de o saptamana excelenta

din punct de vedere profesional. Eclipsa de Soare
din 2 iulie le nfluenteaza pozitiv acest sector si ii
ajuta la locul de munca astfel ca varsatorii isi pot ma-
terializa acum cele mai indraznete planuri ce tin de
job si sa avanseze, sa li se mareasca salariul sau sa
gaseasca postul la care visau de mult timp si care
pana acum li se parea imposibil de gasit. Prin urmare,
desi toti din jurul lor sunt cu gandul la vacante in
aceasta perioada, varsatorii sunt mai prinsi ca niciodata
cu o multime de taskuri, dar si roadele pe care le vor
culege vor fi pe masura eforturilor depuse. In plus,
vara abia a inceput, deci vor avea timp (si resurse)
sa se bucure cat de curand si de o vacanta de vis!
Bani Foarte bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Foarte bine

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

Iubire
Pestii au parte de o saptamana plina de armonie din
punct de vedere sentimental si totul se datoreaza
eclipsei de Soare din 2 iulie. Aceasta conjunctura
astrala ii va ajuta pe pestii singuri sa isi gaseasca
sufletul pereche, iar daca l-au gasit deja, le vor da
impulsul de care au nevoie pentru a face urmatorul
pas, pentru a oficializa relatia sau pentru a-si mari
familia cu un copil. Si din punct de vedere profesional
vestile sunt bune datorita lui Mercur care intra in leu
si ii ajuta pe pesti sa se reinventeze, sa se faca
remarcati la locul de munca prin ideile pe care le au.
Bani Foarte bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Foarte binecontinuarea \n edi]ia urm~toare
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SPORT

Presa interna]ional~ se \nclin~
\n fa]a Rom^niei dup~ eliminarea

de la EURO U21  

Presa internationala are doar cuvinte de lauda la
adresa echipei nationale a Romaniei dupa eliminarea
de la EURO U21.
Iata principalele comentarii din presa internationala:
Mundo Deportivo: Germania se califica in finala dupa
ce a doborat o echipa incapatanata! Mini Mannschaft
a invins revelatia turneului dupa un meci spectaculos
decis in ultimele minute. Nu a fost deloc usor in fata
acestei revelatii, se parea ca meciul va ajunge in
prelungiri, dar nemtii au profitat de doua lovituri libere.
Romania nu s-a predat dupa primirea golului, reac-
tionand prin intermediul lui Ianis Hagi si George Pus-
cas.
Gazzetta Dello Sport: Amiri si Waldschmidt ingheata
Romania! Dubla lui Puscas nu a fost suficienta pentru
romani. Germania s-a speriat, a fost la pamant si
parea ca are probleme mari, dar a reusit sa recupereze
si sa se califice in a doua finala. Romania a incantat
in prima repriza, dar nu va ajunge in finala. Romania
a fost, totusi, o echipa frumoasa!
Bild: Ce lupta pe canicula in semifinale! Si ce sprint
pe final am avut! Am invins cu 4-2 o echipa surprin-
zatoare a Romaniei! Dupa o prima repriza modesta,
Germania si-a revenit dupa pauza si ajunge in a
doua finala la rand!
L'Equipe: Duelul dintre George Puscas si Luca Wald-
schmidt, cei mai buni marcatori de la turneul final, si-
a fructificat toate promisiunile. Primul a adus Romania
in avantaj si a facut-o sa creada in calificare. Celalalt
a readus la viata Germania.
Marca: Germania a trebuit sa sufere inca de la
inceput in fata frumoasei echipe a Romaniei, in care
Puscas si Hagi au fost protagonisti.
Echipa nationala a Romaniei a fost invinsa dramatic
de Germania in semifinalele Campionatului European
de tineret, scor 2-4.
Tricolorii au fost condusi cu 1-0, au revenit si au
facut 2-1, dar au primit golurile eliminarii de la turneul
final in minutul 90.
Sustinuta de peste 10 mii de romani din tribune si de
milioane din fata televizoarelor, echipa nationala a
inceput fara inhibitii desi avea in fata campioana en-
titre si un izvor nesecat de talente. Prima repriza ne-
a apartinut in totalitate, dar nemtii au reusit sa intoarca
rezultatul in repriza a doua.

Spania \[i ia revan[a cu Germania 
[i devine pentru a cincea oar~ campioan~

european~ la tineret
Spania a devenit noua campioana europeana la
tineret, dupa o finala in care a dispus de Germania,
repetarea finalei de acum doi ani, scor 2-1, la capatul
unui meci in mare parte controlat de "La Rojita".
Cele doua goluri au fost marcate de Fabian Ruiz in
minutul 7 si Dani Olmo in minutul 69, pentru iberici,
respectiv Amiri pentru germani, in ultimele trei minute
regulamentare.

Spaniolii au dominat de la inceput partida de la
Udine, au fost echipa mai activa in atac, mai incisiva
si in minutul 7, la primul sut pe poarta, Fabian Ruiz a
marcat cu un sut splendid la coltul lung, de la circa
20-25 de metri.
Germanii au avut putine sanse de a se remarca in
prima parte, au parut mereu cu o viteza in minus
comparativ cu rivalii lor, dornici de o revansa dupa
finala pierduta acum doi ani.

Rom^nia termin~ \n genunchi la
gimnastic~ [i Jocurile Europene
de la Minsk, dup~ dezastrul de la

Europenele din primavar~  
Romania se va intoarce si de la Jocurile Europene
de la Minsk fara nicio medalie la gimnastica, nici la
masculin, dar nici la feminin, dupa ce duminica, in
ultima zi a finalelor pe aparate, Denisa Golgota a
dezamagit in finalele de la sol si barna.
Chiar daca pleca cu prima sansa la sol, avand cea
mai mare nota din calificari la acest aparat, Denisa
Golgota, 17 ani, a dezamagit total, punand ambele
maini pe covor la chiar prima diagonala bifata in fi-
nala.
Nota sa a fost una departe de valoarea pe care a si
demonstrat-o, 12.300, fiind clasata pe ultimul loc in
marea finala, departe de prima clasata, Bachynska
din Ucraina, care a avut o nota net superioara,
13.200!

Pe locul 2 s-a clasat Holasova din Cehia cu 12.966,
iar bronzul a fost obtinut de Jessica Castles din
Suedia, cu 12.933.
In finala de la barna, romanca si-a pastrat locul din
calificari, 4, o finala in care a facut un exercitiu cu
multe ezitari, fiind notata cu 12.933, fiind prima sub
linia podiumului.
Aurul a fost obtinut de Nina Derwael din Belgia, care
a invins-o la limita pe marea favorita Angelina
Melnikova din Rusia, campioana europeana absoluta
la individual compus, dar si la paralele.
Acest mare esec pentru Romania vine dupa dezastrul
de la Campionatele Europene de la Szczecin, Polonia,
cand Romania a terminat la fel, fara medalie, dupa
ce Golgota a terminat pe 5 finala de la barna, iar la
sol a fost clasata pe 4.
A fost cel mai slab rezultat al Romaniei la Campionatele
Europene in ultimii 52 de ani. La masculin, in plus,
nu s-a obtinut nici macar o simpla calificare in finale.
Romania se va prezenta in toamna la Campionatele
Mondiale de gimnastica de la Stuttgart, Germania,
acolo unde marea miza va fi obtinerea biletelor pentru
JO 2020 de la Tokyo, Japonia.
Golgota e nascuta la Alimpesti, judetul Gorj, avand in
palmares aurul la Europenele de juniori din 2016, la
sol, un argint european la senioare in 2018 la sol, si
tot acolo un bronz la sarituri.
Sambata, la individual compus, Golgota s-a clasat
pe un modest loc 11.

* * *
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Programul noului sezon din
Liga 1: Iat~ c^nd se vor disputa

derburile campionatului
Vineri, la sediul Ligii Profesioniste de Fotbal, a avut
loc tragerea la sorti a meciurilor din sezonul regulat
al Ligii 1, editia 2019/2020.
Prima runda se va juca pe 12 si 13 iulie si ne propune
dueluri ca Viitorul Dinamo sau FCSB - Hermannstadt.
Intalnirea dintre FCSB si Dinamo, considerata inca
derbiul campionatului, se va juca pentru prima data
in etapa a 12-a, in timp ce duelul dintre campioana si
vicecampioana, FCSB - CFR Cluj, este programat in
runda a zecea.
Iata cum arata programul Ligii 1:
Etapa 1

CFR Cluj - Politehnica Iasi
Universitatea Craiova - Academica Clinceni
Viitorul - Dinamo
Gaz Metan - Targoviste
FCSB - Hermannstadt
Voluntari - Sepsi
Astra - Botosani

Etapa a 2-a
Academica Clinceni - CFR
Dinamo - Craiova
Chindia - Viitorul
Hermannstadt - Gaz Metan
Sepsi - FCSB
Botosani - Voluntari
Poli Iasi - Astra

Etapa a 3-a
CFR Cluj - Dinamo
Craiova - Chindia
Viitorul - Hermannstadt
Gaz Metan - Sepsi
FCSB - Botosani
Voluntari - Astra
Poli Iasi - Academica Clinceni

Etapa a 4-a
Chindia - CFR
Hermannstadt - Craiova
Sepsi - Viitorul
Botosani - Gaz Metan
Astra - FCSB
Dinamo - Academica
Voluntari - Poli Iasi

Etapa a 5-a
CFR - Hermannstadt
Craiova - Sepsi
Viitorul - Botosani
Gaz Metan - Astra
Academica - Chindia
FCSB - Voluntari
Poli Iasi - Dinamo

Etapa a 6-a
Sepsi - CFR
Botosani - Craiova
Astra - Viitorul
Hermannstadt - Academica
Voluntari - Gaz Metan
Chindia - Dinamo
FCSB - Poli Iasi

Etapa a 7-a
CFR - Botosani
Craiova - Astra
Academica - Sepsi
Viitorul - Voluntari
Dinamo - Hermannstadt
Gaz Metan - FCSB
Poli Iasi - Chindia

Etapa a 8-a
Astra - CFR
Botosani - Academica
Voluntari - Craiova
Sepsi - Dinamo
FCSB - Viitorul
Hermannstadt - Chindia
Gaz Metan - Poli Iasi

Etapa a 9-a
CFR - Voluntari
Academica - Astra
Dinamo - Botosani
Craiova - FCSB
Chindia - Sepsi
Viitorul - Gaz Metan
Poli Iasi - Hermannstadt

Etapa a 10-a
FCSB - CFR
Voluntari - Academica
Astra - Dinamo
Botosani - Chindia
Gaz Metan - Craiova
Sepsi - Hermannstadt
Viitorul - Poli Iasi

Etapa a 11-a
CFR - Gaz Metan
Academica - FCSB
Dinamo - Voluntari
Chindia - Astra
Hermannstadt - Botosani
Craiova - Viitorul
Poli Iasi - Sepsi

Etapa a 12-a
Viitorul - CFR
Gaz Metan - Academica
FCSB - Dinamo
Voluntari - Chindia
Astra - Hermannstadt
Botosani - Sepsi
Craiova - Poli Iasi

Etapa a 13-a
CFR - Craiova
Academica - Viitorul
Dinamo - Gaz Metan
Chindia - FCSB
Hermannstadt - Voluntari
Sepsi - Astra
Poli Iasi - Botosani

Echipa ideală de la EURO 2019.
Un singur român a prins

primul "11"
Cristian Manea este singurul tricolor care și-a făcut
loc în echipa ideală a turneului Campionatului European
de fotbal, în viziunea englezilor de la goal.com.
România U21 a fost marea surpriză de la Campionatul
European de tineret. Elevii lui Mirel Rădoi au ajuns
până în semifinalele EURO 2019, acolo unde au fost
învinși de Germania, scor 2-4. România a făcut parte
din grupa morții, alături de Anglia, Franța și Croația.
Tricolorii au terminat pe primul loc grupa, după ce au
obținut victorii cu Croația (4-1) și Anglia (4-2) și un
egal cu Franța (0-0).
Astfel, Cristi Manea a fost desemnat cel mai bun
fundaș dreapta de la EURO 2019. "Dinamicul fundaș
de 21 de ani a avut o contribuție majoră în parcursul
remarcabil al României până în semifinale. Niciun
jucător nu a câștigat mai multe dueluri decât Manea
(13), care a reușit și cele mai multe intercepții (12)",
scriu englezii.
Dayot Upamecano de la Franța și Federico Chiesa
de la Italia sunt ceilați doi jucători care și-au făcut loc
în echipa ideală și care nu au jucat finala Campionatului
European de fotbal. Așa cum era de așteptat, Spania
și Germania, cele două finaliste, au dat cei mai mulți
jucători în echipa ideală a turneului: fiecare câte 4.
EURO 2019 | Echipa ideală a turneului

Antonio Sivera (Spania) - portar
Cristian Manea (România) - fundaș dreapta 
Dayot Upamecano (Franța) - fundaș central
Jonathan Tah (Germania) - fundaș central
Benjamin Henrichs (Germania) - fundaș stânga
Fabian Ruiz (Spania) - mijlocaș dreapta
Mahmoud Dahoud (Germania) - mijlocaș central
Dani Ceballos (Spania) - mijlocaș central
Dani Olmo (Spania) - mijlocaș stânga
Luca Waldschmidt (Germania) - atacant
Federico Chiesa (Italia) - atacant

R~zvan Lucescu la Al-Hilal
Antrenorul roman Razvan Lucescu a fost si oficial
prezentat la noua sa echipa, Al Hilal, din Arabia Sau-
dita.
Imediat dupa ce a realizat eventul in premiera pentru
gruparea greaca PAOK Salonic, Razvan Lucescu,
50 de ani, a ales sa plece de la aceasta echipa, chiar
daca declara imediat dupa titlul cucerit ca va ramane
la club pentru a incerca accederea in grupele Cham-
pions League.
Duminica, fostul manager de la Rapid, FC Brasov
sau echipa nationala a Romaniei, a fost si prezentat
la Al Hilal, pe pagina oficiala de Twitter a clubului,
printr-un filmulet de un minut, in care au fost aratate
repere din cariera sa.
Cele doua parti s-au inteles de sambata, iar romanul
va castiga de 5 ori mai mult ca in Grecia, avand un
salariu stagional de 4 milioane de euro.
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Presa interna]ional~ se \nclin~
\n fa]a Rom^niei dup~ eliminarea

de la EURO U21  

Presa internationala are doar cuvinte de lauda la
adresa echipei nationale a Romaniei dupa eliminarea
de la EURO U21.
Iata principalele comentarii din presa internationala:
Mundo Deportivo: Germania se califica in finala dupa
ce a doborat o echipa incapatanata! Mini Mannschaft
a invins revelatia turneului dupa un meci spectaculos
decis in ultimele minute. Nu a fost deloc usor in fata
acestei revelatii, se parea ca meciul va ajunge in
prelungiri, dar nemtii au profitat de doua lovituri libere.
Romania nu s-a predat dupa primirea golului, reac-
tionand prin intermediul lui Ianis Hagi si George Pus-
cas.
Gazzetta Dello Sport: Amiri si Waldschmidt ingheata
Romania! Dubla lui Puscas nu a fost suficienta pentru
romani. Germania s-a speriat, a fost la pamant si
parea ca are probleme mari, dar a reusit sa recupereze
si sa se califice in a doua finala. Romania a incantat
in prima repriza, dar nu va ajunge in finala. Romania
a fost, totusi, o echipa frumoasa!
Bild: Ce lupta pe canicula in semifinale! Si ce sprint
pe final am avut! Am invins cu 4-2 o echipa surprin-
zatoare a Romaniei! Dupa o prima repriza modesta,
Germania si-a revenit dupa pauza si ajunge in a
doua finala la rand!
L'Equipe: Duelul dintre George Puscas si Luca Wald-
schmidt, cei mai buni marcatori de la turneul final, si-
a fructificat toate promisiunile. Primul a adus Romania
in avantaj si a facut-o sa creada in calificare. Celalalt
a readus la viata Germania.
Marca: Germania a trebuit sa sufere inca de la
inceput in fata frumoasei echipe a Romaniei, in care
Puscas si Hagi au fost protagonisti.
Echipa nationala a Romaniei a fost invinsa dramatic
de Germania in semifinalele Campionatului European
de tineret, scor 2-4.
Tricolorii au fost condusi cu 1-0, au revenit si au
facut 2-1, dar au primit golurile eliminarii de la turneul
final in minutul 90.
Sustinuta de peste 10 mii de romani din tribune si de
milioane din fata televizoarelor, echipa nationala a
inceput fara inhibitii desi avea in fata campioana en-
titre si un izvor nesecat de talente. Prima repriza ne-
a apartinut in totalitate, dar nemtii au reusit sa intoarca
rezultatul in repriza a doua.

Spania \[i ia revan[a cu Germania 
[i devine pentru a cincea oar~ campioan~

european~ la tineret
Spania a devenit noua campioana europeana la
tineret, dupa o finala in care a dispus de Germania,
repetarea finalei de acum doi ani, scor 2-1, la capatul
unui meci in mare parte controlat de "La Rojita".
Cele doua goluri au fost marcate de Fabian Ruiz in
minutul 7 si Dani Olmo in minutul 69, pentru iberici,
respectiv Amiri pentru germani, in ultimele trei minute
regulamentare.

Spaniolii au dominat de la inceput partida de la
Udine, au fost echipa mai activa in atac, mai incisiva
si in minutul 7, la primul sut pe poarta, Fabian Ruiz a
marcat cu un sut splendid la coltul lung, de la circa
20-25 de metri.
Germanii au avut putine sanse de a se remarca in
prima parte, au parut mereu cu o viteza in minus
comparativ cu rivalii lor, dornici de o revansa dupa
finala pierduta acum doi ani.

Rom^nia termin~ \n genunchi la
gimnastic~ [i Jocurile Europene
de la Minsk, dup~ dezastrul de la

Europenele din primavar~  
Romania se va intoarce si de la Jocurile Europene
de la Minsk fara nicio medalie la gimnastica, nici la
masculin, dar nici la feminin, dupa ce duminica, in
ultima zi a finalelor pe aparate, Denisa Golgota a
dezamagit in finalele de la sol si barna.
Chiar daca pleca cu prima sansa la sol, avand cea
mai mare nota din calificari la acest aparat, Denisa
Golgota, 17 ani, a dezamagit total, punand ambele
maini pe covor la chiar prima diagonala bifata in fi-
nala.
Nota sa a fost una departe de valoarea pe care a si
demonstrat-o, 12.300, fiind clasata pe ultimul loc in
marea finala, departe de prima clasata, Bachynska
din Ucraina, care a avut o nota net superioara,
13.200!

Pe locul 2 s-a clasat Holasova din Cehia cu 12.966,
iar bronzul a fost obtinut de Jessica Castles din
Suedia, cu 12.933.
In finala de la barna, romanca si-a pastrat locul din
calificari, 4, o finala in care a facut un exercitiu cu
multe ezitari, fiind notata cu 12.933, fiind prima sub
linia podiumului.
Aurul a fost obtinut de Nina Derwael din Belgia, care
a invins-o la limita pe marea favorita Angelina
Melnikova din Rusia, campioana europeana absoluta
la individual compus, dar si la paralele.
Acest mare esec pentru Romania vine dupa dezastrul
de la Campionatele Europene de la Szczecin, Polonia,
cand Romania a terminat la fel, fara medalie, dupa
ce Golgota a terminat pe 5 finala de la barna, iar la
sol a fost clasata pe 4.
A fost cel mai slab rezultat al Romaniei la Campionatele
Europene in ultimii 52 de ani. La masculin, in plus,
nu s-a obtinut nici macar o simpla calificare in finale.
Romania se va prezenta in toamna la Campionatele
Mondiale de gimnastica de la Stuttgart, Germania,
acolo unde marea miza va fi obtinerea biletelor pentru
JO 2020 de la Tokyo, Japonia.
Golgota e nascuta la Alimpesti, judetul Gorj, avand in
palmares aurul la Europenele de juniori din 2016, la
sol, un argint european la senioare in 2018 la sol, si
tot acolo un bronz la sarituri.
Sambata, la individual compus, Golgota s-a clasat
pe un modest loc 11.

* * *

Mr. SOFTEE angajează șoferi/operatori.
E nevoie să lucreze 5-6 zile pe săptămână.

Trebuie să aibă cel puțin 3 ani de experiență 
ca șofer și să vorbească limba engleză. 
În plus, Driver Licence-ul pe care-l are 

trebuie să fie curat. 
Adresa este: 213-33  99 Ave, 

Queens Village. 
Sunați pe Lorenzo: (718) 551-1502
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Corpul se reînnoiește o dată la 7 ani
– ce modificări de ordin psihic 

se petrec pe perioada fiecărei etape!
De la naştere şi până la împlinirea vârstei de 7 ani, copilul
dobândeşte doar o cunoaştere orizontală a lumii, iar
simţurile sale sunt în plin proces de dezvoltare. Copilul
dezvoltă o conexiune puternică cu mama, iar primele
senzaţii trăite sunt legate de vederea chipului şi auzirea
vocii mamei, gustarea laptelui acesteia şi simţirea căldurii
corpului ei. Acest ciclu primar se încheie odată ce copilul
începe să cunoască mai bine lumea exterioară.
Stadiul dintre 7-14 ani
Pe durata acestei etape, copilul dezvoltă o conexiune
puternică cu tatăl şi capătă şi o cunoaştere verticală a
lumii. Personalitatea copilului se dezvoltă foarte mult în
această etapă, iar tatăl devine un aliat de încredere în
cunoaşterea lumii exterioare mediului familiei.
Stadiul dintre 14-21 de ani
În preajma vârstei de 14 ani, copilul începe să se revolte
împotriva societăţii. Această etapă de viaţă marchează
cea mai puternică dezvoltare intelectuală şi instalarea
crizei adolescentine. Tinerii se opun normelor societăţii şi
caută să schimbe lumea prin acte de răzvrătire. Revolta
se manifestă mai ales prin încălcarea regulilor, încercarea
de a-şi câştiga un grad mai mare de independenţă,
aderarea la grupuri sociale marginale, însuşirea de idei
anarhiste şi desconsiderarea valorilor învechite.
Stadiul dintre 21-28 de ani
Acest stadiu marchează stingerea conflictului cu societatea
şi depăşirea perioadei de revoltă. După ce eşuează în
tentativele lor de a schimba lumea, în această etapă
oamenii se integrează în societate şi năzuie să-şi întreacă
părinţii pe toate planurile. 

Printre altele, începe căutarea unei slujbe mai bune decât
cea ocupată de părinţi şi a unei locuinţe mai ofertante. La
această vârstă se înfiripă şi dorinţa de întemeiere a unei
familii mai fericite decât cea de provenienţă, iar acest
deziderat culminează de regulă cu căsătoria.
Încheierea primului cadran al ciclurilor de 7 ani
Împlinirea vârstei de 28 de ani marchează intrarea individului
în cel de-al doilea cvadrant de viaţă.
Stadiul dintre 28-35 de ani
În această perioadă, individul se concentrează tot mai
mult asupra propriei familii şi, de regulă, decide să
achiziţioneze o locuinţă mai bună şi o maşină nouă în
vederea venirii, sau odată cu venirea pe lume a unui
copil. Totuşi, dacă individul nu a depăşit în întregime
primele 4 cicluri a câte 7 ani, pot interveni conflicte ce pot
duce la destrămarea familiei întemeiate. Dacă perioada
de conexiune cu mama a fost marcată de conflicte sau de
traume, pot interveni conflicte în special în planul relaţiilor
cu rudele de sex feminin (soacră, fiică, nepoate, surori).
Dacă perioada de conexiune cu tatăl a fost afectată în
copilărie şi preadolescenţă, pot izbucni conflicte în special
cu rudele de sex masculin (socru, fiu, nepoţi, fraţi). Dacă
individul nu a tranşat în totalitate revolta cu societatea în
perioada adolescenţei, se poate ca acesta să se revolte
din nou în această etapă de viaţă, fapt care poate avea
drept consecinţe pierderea slujbei sau divorţul.
Stadiul dintre 35-42 de ani
În această perioadă, individul o ia din nou de la capăt.
După traversarea crizei anterioare, acesta învaţă din
propriile greşeli şi foloseşte învăţăturile desprinse în scopul
reconstruirii celui de-al doilea ciclu de viaţă. De regulă, in-
dividul petrece mai mult timp împreună cu familia şi
părinţii, iar persoanele divorţate pot începe să-şi caute alţi
parteneri de viaţă. Au loc îmbunătăţiri şi pe planul relaţiilor
sociale.

Stadiul dintre 42-49 de ani
În această etapă, individul încearcă să se impună în
societate, iar nucleul vieţii sale devin mariajul şi copiii.
Acest stadiu dă naştere la alte două tipuri de comportamente.
Dacă individul pune accent pe aspectul material, va căuta
să strângă mai mulţi bani, să capete mai multă putere şi
să-şi asigure un grad mai bun de confort. Dacă individul
pune un accent mai mare pe aspectul intelectual, atunci
caută să se cultive, să fie mai bine informat şi să-şi
întregească şi întărească personalitatea. Stadiul culminează
cu o criză identitară şi cu căutarea de răspunsuri la
întrebări existenţiale tot mai dificile.
Stadiul dintre 49-56 de ani
Acest stadiu marchează o creştere spirituală importantă,
iar individul se preocupă tot mai mult de valorile nemateriale
şi de conectarea la aspectele nepieritoare ale universului.
Aceste căutări spirituale pot continua până la moarte.

Încheierea celui de-al doilea cvadrant al ciclurilor de 7 ani

Nota 1
Existenţa individului continuă în aceleaşi cicluri de 4×7
ani, dar experienţele sunt trăite la un alt nivel şi sunt
tranşate cu mult mai multă profunzime. Cu toate acestea,
fiecare stadiu în parte aduce în prim plan aceleaşi
probleme şi preocupări.

Nota 2
Uneori, individul poate alege să ocolească etapa de
căutare şi creştere spirituală dintr-o frică exacerbată de
moarte. Neîncheierea acestei etape poate duce însă la
erodarea tuturor valorilor, rolurilor şi ideologiilor însuşite
şi, implicit, la traversarea din nou a fazelor de viaţă an-
terioare.

secretele.com

MICA PUBLICITATE
• Doamnă serioasă, fostă asistentă medicală, rezident permanent în New

York, doresc să am grijă de o ”bunică” care are nevoie de îngrijire
permanentă. Vorbesc limba română și am 63 de ani.
Tel.: (516) 590-8968.

• Doamnă singură, închiriez cameră mobilată, cu intrare separată, 
în Maspeth, Queens. Tel. (646) 896 - 4489

• În Cimitirul Michelle, la 72 - 02 Astoria Blv., NY, 11370, de vânzare: două
casete mortuare, cutii speciale pentru păstrarea cenuşii celor plecaţi la
Domnul. Persoanele interesate sunt rugate să sune şi să lase mesaj la
1(646) 355 - 5461

• Nu departe de New York, caut femeie internă pentru îngrijire bătrâni.
Casa şi masa gratuite. Salariu foarte convenabil. Tel.: (914) 557-3501

• Vând teren intravilan, 2.000 m2, în Ciolpani (Ilfov, în apropiere de
Snagov) cu acte notariale la zi, pentru construire de locuință. Gaze,
electricitate, îngrădire; drum asfaltat lângă DN1. Ofertă foarte
convenabilă: 30.000 euro, discutabil. Tel.: 40 730939509

• Căutăm femeie pentru curățenie. Tel.: (718) 544 - 3844
• Închiriez cameră mobilată în Ridgewood pentru o femeie. Rentă

convenabilă. Tel.: (646) 683-1651

• Doamnă cetățean american, pensionară, locuiesc în NYCity și doresc să cunosc
un pensionar în vârstă de 65-75 de ani pentru a petrece o bătrânețe frumoasă
împreună. Rog seriozitate. Relații la tel.: (646) 371 - 9985.

• Paralegal cu experiență ofer servicii imigrație, inclusiv cereri extensie
viză, cereri pentru green card și cetățenie, corespondență cu serviciul
de imigrație american în legatură cu statutul legal în S.U.A., apeluri
administrative și intervenții juridice. Telefon: 347-998-8665 sau e-mail la:
paralegalperse@gmail.com

• Căutăm bonă pentru îngrijirea unui copil de un an și 6 luni, în NY.
Preferabil live-in. Tel.: (623) 337 - 2635

• Companie audio-video din Manhattan angajează full time tehnicieni
pentru instalații audio-video. Perfecționare la locul de muncă. Necesar
carnet de conducere (driver`s licence). Tel.: (917) 841 - 5398

• Căutăm bonă internă pentru 2 copii, pe termen lung, în New York.
Nefumătoare, experiență cu copii, iubitoare, gospodină (gătit și
curățenie), sâmbăta liberă. $1,500/lună (cash). Tel.: (917) 392 - 5468.

• Doamnă serioasă, în vârstă de 63 de ani, cu domiciliul în Long Island,
NY, ofer servicii de babysitter, menaj sau îngrijire persoane în vârstă.
Prefer ”live in”.  Tel: (516) 776-0420 (Anca)
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Destinul are reguli: 
Cite[te-le [i o să fii fericit

Pentru a le urma, este nevoie de determinare si per-
severenta.
Citeste regulile in fiecare zi, pana se vor transforma
in lectii pentru tine!
1. Inceputul tuturor este gol, dar trebuie sa fie umplut

diferit.
2. Pentru a atinge dorinta, nu este suficienta dorinta,

trebuie sa iei o decizie. Numai in acest caz vor
exista oportunitati, scrie stiriactuale.net.

3. Pentru a va schimba calea, trebuie sa va opriti si
numai dupa aceea puteti incepe sa va deplasati in
cealalta directie.

4. In viata, trebuie sa platiti pentru tot. Dar cea mai
costisitoare este refuzul de a schimba ceva. Uneori
devine evident doar la sfarsitul vietii.

5. Daca unei persoane ii este in permanenta frica sa
faca ceva gresit, facand o greseala, ea, chiar si
fara sa stie, face cea mai mare greseala din viata
sa.

6. E intotdeauna asa. In viata nu exista nimic acci-
dental.

7. Daca observati ca obiectivul este inaccesibil, atunci
concentrati-va asupra altor obiective. Dupa ce le-
ati epuizat, incercati sa reveniti la primul.

8. Daca viata nu cere nimic, atunci nu va da nimic.
Daca cereti ceva nedefinit, darul va avea acelasi
caracter. Este intotdeauna necesar sa formulati in
mod clar dorintele.

9. In viata nu exista o placere absoluta. Este intotdeauna
limitata de perceptia noastra asupra lumii.

10. Ati aspirati la schimbare? Atunci uitati de pasivitate.
Datorita ei, sansa data de destin este pierduta. Ati
primit harta, ruta si destinatie. Dar pentru a le
folosi, trebuie sa mergeti intr-o calatorie.

11. Nou inseamna intotdeauna distrugerea vechiului.
Dar nu trebuie doar sa distrugi, ci si sa stergi locul.
Si aceasta necesita putere, timp si cunoastere.

12. Omul incearca sa schimbe viata, dar stereotipurile
vechi si obiceiurile interfereaza.

13. Oricare dintre noi atrage exact ceea ce iubeste
cel mai mult.Soarta nu da prea mult. ea este gen-
eroasa, dar numai daca stii ce sa ii ceri!

14. Trebuie sa intelegem ca lumea nu este creata
doar pentru placere. De cele mai multe ori nu core-
spunde asteptarilor si ideilor noastre. Dar trebuie
sa va straduiti intotdeauna sa faceti bine. Orice
persoana care nu este capabila de acest lucru, nu
va putea niciodata sa aprecieze binele primit de la
ceilalti.

15. Daca sunteti imbratisat de o dorinta puternica de
a avea ceva, inseamna ca nu va recunoasteti
abilitatile si meritele.

16. Este foarte dificil sa te opui gandurilor negative.
Te fac sa suferi, sa te ingrijorezi. Din acest roi
negativ selectati un gand si suprimati-l. Apoi, veti
rupe lantul rau-intentionat si nu va va mai deranja
atat de tare.

Reguli simple, nu-i asa? Dar, totusi, ele au un efect
benefic asupra viziunii tale asupra lumii. Nu este
greu sa le observi, dar ele aduc beneficii nepretuite!

Metodele pe care le folosesc
bărba]ii, atunci când vor să scape

de o femeie
Imagineaza-ti scenariul ideal al unor prime intalniri, cu tipul
pe care l-ai visat toata viata. E un gentleman perfect, te
trateaza ca pe o printesa a epocii moderne, sau, dimpotriva,
un bad boy care pare ca s-a cumintit in prezenta ta.
Retelele sociale si mesageria de pe smartphone sunt
pline de dovezi ale faptului ca te place. Si totusi, dupa un
anumit interval de timp, tipul dispare din viata ta, ca si
cum nu ar fi existat niciodata! Ce s-a intamplat?
Acest scenariu, vechi de cand lumea, are si un nume:
ghosting (de la cuvantul englezesc ”ghost” care inseamna
fantoma, n.r.), sau scuza pe care o folosesc barbatii cand
vor sa scape de o femeie! Citeste mai jos cum sa identifici
acest fenomen si, mai ales, cum sa ii faci fata!
Ghosting, scuza dupa care se ascund barbatii care
nu te plac
Crede-ne, ai prefera sa vezi o fantoma in carne si oase
(sau cearsaf si trup imaterial) decat sa te confrunti cu un
tip adept al ghosting-ului! Iata mai jos cum arata scuza la
care barbatii apeleaza atunci cand vor sa te elimine fara
consecinte neplacute din viata lor!
Tocmai ai cunoscut un super tip, care te-a invitat la cafea.
Iesiti in oras, si lucrurile se leaga intre voi cu o repeziciune
incredibila, de parca un mult asteptat clic s-ar fi produs,
propulsandu-te deodata pe cel mai glorios drum al vietii
tale.
Vorbiti cate in luna si in stele, comunicati perfect, va plac
aceleasi filme si seriale si chiar si aceleasi feluri de man-
care.
Esti pe punctul de a te indragosti, si stii ca si el te place,
mai ales ca ai o multime de mesaje pe smartphone care
iti demonstreaza prin cuvinte tandre si emoji dulci ca ai
ajuns la inima sa.
Brusc insa (sau nu, pentru ca exista unele semne care ti-
au dat de gandit, dar pe care ai preferat sa le ignori), ceva
se schimba.
El lipseste de la o intalnire, nu iti mai scrie atat de des sau
pur si simplu devine indiferent. E ca si cum te-ai fi trezit
sub un potop de apa rece ca gheata, fara sa fi participat
la provocarea preferata a verilor trecute: ice bucket chal-
lenge.
Evident, realizezi ca ceva este in neregula, dar nu vrei
sub nicio forma sa pari o nebuna paranoica, scapata de
sub control din ospiciul relatiilor esuate.
Tocmai de aceea, incerci sa pari cool, desi ai convocat
deja sedinta de urgenta cu cele mai bune prietene si ti-ai
intors pe toate fetele comportamentul din ultima vreme,
cautand sa iti dai seama daca nu cumva tu ai gresit.
Pana la urma, iti iei inima zbuciumata in dinti si ii scrii un
mesaj, intrebandu-l daca nu a patit ceva. Surprinzator
sau nu, iti raspunde, pretextand ca a fost foarte ocupat in
ultima perioada, scuza perfecta a barbatilor care vor sa isi
justifice lipsa de atentie in relatie, scrie stiriactuale.net.
Il crezi pe jumatate, desi nu te poti abtine sa te intrebi:
„oare nu a mai fost ocupat si inainte, si totusi isi facea
timp pentru noi?”.
Poate ca ai noroc si nici macar nu treci prin acest tulburator
scenariu, iar tipul te lasa balta fara nicio explicatie,
disparand complet din viata ta. Sau esti mai ghinionista si
el mai rasuceste putin cutitul in rana, revenindu-si din
starea „vesnicului ocupat” pentru cateva ultime date-uri.
Finalul va fi acelasi: la un moment dat, nu iti va mai ras pun -
de la niciun mesaj sau apel. Vei descoperi ca te-a sters din
lista de prieteni pe Facebook si ca nu te mai ur ma reste pe
Instagram. Iar daca va intalniti pe strada, va prefera sa tra-
verseze pentru a nu risca sa dea ochii cu tine.
In ambele cazuri, ai fost victima a ceea ce americanii
numesc ghosting! Este stranepotul din era tehnologiei a
despartirii printr-un apel sau mesaj!
Spre deosebire de acestea din urma si de despartirea tra-
ditionala, presupune insa mai multa confuzie, durere, in-
certitudine si se soldeaza cu o adevarata lovitura la adresa
increderii in tine!
Cum faci fata noii atitudini a barbatilor fals ocupati,
ghosting
Nu e vina ta, e a lui. Trebuie sa stabilim acest fapt de la
inceput. Numai tipii lasi apeleaza la scuza „sunt ocupat”,
un adevarat gentleman nu va rani niciodata sentimentele
unei femei intr-o asemenea maniera.

Nu te amagi! Fii lucida: oricat de ocupat ar fi, un barbat in-
dragostit va avea timp sa iti adreseze macar un „buna
dimineata”. Realitatea este ca te place, dar nu suficient
de tare!
Vorbeste cu cei dragi! Prietenele, mama, sora sau amicii
de gen masculin te pot ajuta sa treci mai usor peste socul
de a fi fost „fantomata”. Spune-le ce ai pe suflet, vei
vedea ca vor reusi sa iti recladeasca increderea in tine.
Fii recunoscatoare! Da, poate suna ca un sfat contradictoriu,
dar crede-ne, este mai bine ca s-a intamplat asa. Un tip
care apeleaza la aceasta scuza ieftina nu e suficient de
matur pentru a te face fericita.
Iesi din nou la date-uri! Cea mai buna modalitate de a
intregi o inima ranita este de a-i permite sa fie din nou
disponibila. Precautia in exces este mai periculoasa decat
riscurile si nu va face decat sa iti astearna viata pe un
drum ferit, dar care nu va duce niciodata la beatitudine.

Inelul pe care îl alegi î]i va spune
multe despre personalitatea ta

Inelul este bijuteria fara care o femeie nu-si poate imagina
viata. Nu conteaza daca este vorba de aur sau argint, cel
mai important lucru in bijuterii este faptul ca incepi sa te
simti mai bine, mai increzator si mai confortabil.

Alegerea unui inel va poate spune multe despre person-
alitate:
Inelul 1

Tu esti regina. Iti stii valoarea si de aceea esti sincera
nu numai cu tine, ci si cu altii. Cu toate ca, uneori, cei
care va inconjoara sufera sinceritatea voastra excesiva,
sustine mesajeinspirationale.com
Esti sincera si puternica, si poti farmeca pe toata lumea.
Daca va place cineva, o va simti, dar daca nu, atunci
nu veti ezita sa spuneti adevarul.

Inelul 2
Esti feminitatea pura. Sunteti o persoana visatoare,
blanda, iubitoare … Aveti o inima mare si un suflet de
copil. In plus, arati incredibil in rochii. Ori de cate ori le
purtati, frumusetea si energia voastra se manifesta pe
deplin.

Inelul 3
Esti plina de energie, care este completata de fiecare
data cand ai nevoie de ea. Ochii tai sunt greu de uitat.
Oamenii din jurul tau tind sa fie cu tine cat mai des
posibil. Si daca o persoana este langa tine, este clar ca
ai incredere in ea.

Inelul 4
Tu esti un vindecator. Ii asculti pe toti si mereu le dai
sfaturi si ii ajuti cand au nevoie.
Adesea pari ca o persoana fericita. Ai multi prieteni si
asta inseamna ca esti foarte sociabila. Dar trebuie sa ai
mai multa grija de tine. Numai in acest fel, viata ta va fi
neteda si usoara.

Inelul 5
Tu esti dragostea! Iti place sa fii indragostita. Adori
calatoria, dar este important sa calatoresti cu persoana
iubita.
Fiecare zi este unica pentru tine si chiar si un mic lucru
te poate face fericita. Si cand esti fericita, esti chiar mai
frumosa!

Inelul 6
Esti o doamna! Esti eleganta si toata lumea este
fascinata de felul in care arati.
Esti o persoana calma si inteleapta. Nimeni nu are o
intuitie mai buna decat a ta. Este imposibil sa ascunda
cineva ceva de tine.

secretele.com

MICA PUBLICITATE
• Doamnă serioasă, fostă asistentă medicală, rezident permanent în New

York, doresc să am grijă de o ”bunică” care are nevoie de îngrijire
permanentă. Vorbesc limba română și am 63 de ani.
Tel.: (516) 590-8968.

• Doamnă singură, închiriez cameră mobilată, cu intrare separată, 
în Maspeth, Queens. Tel. (646) 896 - 4489

• În Cimitirul Michelle, la 72 - 02 Astoria Blv., NY, 11370, de vânzare: două
casete mortuare, cutii speciale pentru păstrarea cenuşii celor plecaţi la
Domnul. Persoanele interesate sunt rugate să sune şi să lase mesaj la
1(646) 355 - 5461

• Nu departe de New York, caut femeie internă pentru îngrijire bătrâni.
Casa şi masa gratuite. Salariu foarte convenabil. Tel.: (914) 557-3501

• Vând teren intravilan, 2.000 m2, în Ciolpani (Ilfov, în apropiere de
Snagov) cu acte notariale la zi, pentru construire de locuință. Gaze,
electricitate, îngrădire; drum asfaltat lângă DN1. Ofertă foarte
convenabilă: 30.000 euro, discutabil. Tel.: 40 730939509

• Căutăm femeie pentru curățenie. Tel.: (718) 544 - 3844
• Închiriez cameră mobilată în Ridgewood pentru o femeie. Rentă

convenabilă. Tel.: (646) 683-1651

• Doamnă cetățean american, pensionară, locuiesc în NYCity și doresc să cunosc
un pensionar în vârstă de 65-75 de ani pentru a petrece o bătrânețe frumoasă
împreună. Rog seriozitate. Relații la tel.: (646) 371 - 9985.

• Paralegal cu experiență ofer servicii imigrație, inclusiv cereri extensie
viză, cereri pentru green card și cetățenie, corespondență cu serviciul
de imigrație american în legatură cu statutul legal în S.U.A., apeluri
administrative și intervenții juridice. Telefon: 347-998-8665 sau e-mail la:
paralegalperse@gmail.com

• Căutăm bonă pentru îngrijirea unui copil de un an și 6 luni, în NY.
Preferabil live-in. Tel.: (623) 337 - 2635

• Companie audio-video din Manhattan angajează full time tehnicieni
pentru instalații audio-video. Perfecționare la locul de muncă. Necesar
carnet de conducere (driver`s licence). Tel.: (917) 841 - 5398

• Căutăm bonă internă pentru 2 copii, pe termen lung, în New York.
Nefumătoare, experiență cu copii, iubitoare, gospodină (gătit și
curățenie), sâmbăta liberă. $1,500/lună (cash). Tel.: (917) 392 - 5468.

• Doamnă serioasă, în vârstă de 63 de ani, cu domiciliul în Long Island,
NY, ofer servicii de babysitter, menaj sau îngrijire persoane în vârstă.
Prefer ”live in”.  Tel: (516) 776-0420 (Anca)
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