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Momente dramatice în apele teritoriale românești

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au identificat luni, în Marea
Neagră, un pescador turcesc aflat la braconat în Zona Economică Exclusivă a
României.
„În data de 20.05.2019, ora 06.50, cu ajutorul sistemului SCOMAR, pe timpul
desfăşurării misiunilor de supraveghere şi control în Marea Neagră, a fost
observată, la aproximativ 52 de mile marine est de localitatea Costineşti, o
ambarcaţiune suspectă că desfăşoară activităţi de pescuit ilegal în Zona Economică
Exclusivă a României.
Focuri de armă asupra braconierilor turci
Imediat, nava MAI 2112 a plecat în urmărirea ambarcaţiunii, identificată ulterior
ca fiind un pescador cu pavilion Turcia, inscripţionat "BABA SENOL", care nu s-a
supus somaţiilor verbale pentru a permite operaţiunea de abordare şi control,
conform procedurilor legale.
Astfel, pe timpul manevrelor de urmărire, poliţiştii de frontieră au folosit toate
mijloacele legale de stabilire a legăturii cu pescadorul turcesc: luminoase, acustice
şi semnale radio, urmate de somaţii conform legii. Întrucât acesta nu s-a conformat
somaţiilor, s-a folosit gradual armamentul de la bordul navei, fiind efectuat foc de
avertisment în condiţiile legii”, informează un comunicat de presă transmis de
Garda de Coastă.
„În jurul orei 14.40, s-a reuşit oprirea pescadorului turcesc, iar poliţiştii de frontieră
au procedat la abordarea ambarcaţiunii, echipajul pescadorului fiind transferat la
bordul uneia dintre navele P.F.R. Cu această ocazie, s-a constatat faptul că trei
dintre marinari prezentau plăgi superficiale, provocate de ricoşeul gloanţelor la
contactul cu suprafaţa apei - doi la nivelul picioarelor, iar al treilea la nivelul
şoldului (zgârietură), sens în care li s-a acordat primul ajutor. Aceştia sunt în afara
oricărui pericol, iar la momentul acostării în Portul Mangalia au fost preluaţi de
către Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa - substaţia Mangalia, fiind
transportaţi la o unitate medicală în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate.
De asemenea, pe fondul supraîncărcării pescadorului cu unelte de pescuit şi
peşte, precum şi a manevrelor bruşte efectuate de marinari pentru a evita
abordarea de către navele PFR, structura pescadorului a suferit daune, ceea ce
a dus la scufundarea lui”, precizează Garda de Coastă.
Radu Tudor: „E nevoie de o întărire a Gărzii de Coastă și a Poliției de Frontieră în
contextul marilor provocări de securitate de la Marea Neagră, dar și de crimă
organizată”
„Au fost inclusiv momente în care acești braconieri au amenințat reprezentanții
Gărzii de Coastă care erau înarmați. Nu se dau deoparte, sunt agresivi, sunt
periculoși și dispuși să facă fapte extrem de grave. Cred că ceea ce s-a întâmplat
reprezintă un punct culminant și cer autorităților române să someze autoritățile
turcești ca pe baza unui efort comun aceste nave să nu mai părăsească Turcia și
apele teritoriale.
Ceea ce s-a întâmplat în Marea Neagră are în spate din păcate un bilanț
dramatic”, a spus jurnalistul Radu Tudor.
Potrivit evidențelor Gărzii de Coastă din România, în anul 2014 trei pescadoare
cu pavilion Turcia au fost reținute. Au avut asupra lor sute de kilograme din specia
calcan.
În 2016 au fost reținute de Garda de Coastă șase pescadoare - cinci pescadoare
pavilion Turcia și unul Ucraina.
În 2017 au fost reținute șase pescadoare pavilion Turcia.
În 2018 au fost reținute două pescadoare pavilion Turcia.
În 2019, pescadorul reținut Iuni a mai intrat în Zona Economică Exclusivă a
României în luna martie.
www.antena3.ro
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Lista propunerilor pentru
Parlamentul European

PSD: 1. Rovana Plumb, 2. jurnalista Carmen Avram, 3. senatorul Claudiu Manda,
4. preotul Cristian Terhes, 5. Dan Nica, europarlamentar
6. Maria Grapini, europarlamentar 7. deputatul Tudor Ciuhodaru
8. Dragoș Benea 9. Fost ministru pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu
10. Andi Cristea, 11. Natalia Intotero, 12. Gabriela Zoană, europarlamentar
13. Bianca Gavriliță 14. Emilian Pavel 15. Doina Pană

ALDE: 1. Norica Nicolai, 2. Daniel Barbu, 3. Renate Weber, 4. Ovidiu Silaghi,
5. Varujan Vosganian, 6. Andrei Gerea,
7. conf. univ dr. Radu Silaghi Dumitrescu de la Universitatea Babeş Bolyai din Cluj,
8. deputatul Eusebiu Pistru, 9. Horia Victor Toma fost europarlamentar
10. Tudor Tim Ionescu de la organizaţia de tineret ALDE

PNL: 1. Rareș Bogdan, jurnalist 2. Mircea Hava, primar Alba Iulia
3. Siegfried Mureșan, europarlamentar 4. Daniel Buda, europarlamentar
5. Adina Vălean, europarlamentar 6. Vasile Blaga, fost co-președinte PNL,
7. Dan Motreanu, fost deputat 8. Gheorghe Falcă, primar Arad
9. Cristian Bușoi, europarlamentar 10. Marian-Jean Marinescu, europarlamentar
11. Vlad Nistor 12. Mihai Țurcanu, europarlamentar 13. Violeta Alexandru
14. Ligia Ionescu Popescu 15. Laura Dumitru.

USR PLUS: 1. Dacian Cioloș, președintele PLUS, 2. Cristian Ghinea (USR),
3. Dragoș Pîslaru (PLUS) 4. Clotilde Armand (USR)
5. Dragoș Tudorache (PLUS) 6. Nicolae Ștefănuță (USR)
7. Vlad Botoș (USR), 8. Ramona Strugariu (PLUS) 9. Vlad Gheorghe (USR),
10. Alin Mituță (PLUS) 11. Anamaria Naomi Reniuț (PLUS),
12. Valeriu Nicolae (PLUS) 13. Oana Țoiu (PLUS) 14. Radu Ghelmez (USR)
15. Liviu Iolu (PLUS)
PMP: 1. Traian Băsescu 2. Eugen Tomac –preşedinte PMP,
3. Ioana Constantin – consultant management şi Comunicare
4. deputatul Marius Paşcan, 5. Președintele PMP Călărași Simona Vlădica,
6. deputatul Robert Turcescu 7. Teodora Desagă –consilier parlamentar
8. vicepreședinte PMP Petru Movilă 9. deputat Cătălina Bozianu
10. președintele PMP Argeș Cătălin Bulf

UDMR: 1. Eurodeputat Iuliu Winkler 2. Loránt Vincze, preşedinte al Uniunii Federative a Naţionalităţilor Europene (FUEN)
3. Csilla Hegedüs, vicepreşedinte executiv al UDMR
4. Csongor Oltean, preşedintele Conferinţei Tineretului Maghiar
5. europarlamentarul Csaba Sógor

Pro România: 1.Victor Ponta, 2. comisarul european Corina Crețu, 3. fostul premier Mihai Tudose, 4. fostul premier al Rep. Moldova Iurie Leancă, 5. Geanina
Pușcașu, 6. Gabriela Podașcă, deputat 7. Cristian Cosmin, 8. Ioana Petrescu,
9. Mihai Sturzu, 10. Ionela Danciu
UNPR: 1. Ilie Năstase, 2. Anghel Iordănescu, 3. Luminița Adam, vicepreședinte
al partidului, avocat, 4. Claudiu Ciprian Tănăsescu, europarlamentar
5. Mircea Manolache, președintele organizației Iași,
6. Constantin Tomescu, viceprimarul sectorului 6 București,
7. Gheorghe Bică, prof. univ., vicepreședinte UNPR,
8. Roman Apostol-Picu, jurist, viceprimar al municipiului Galați,
9. Laura Berbecaru, 10. Ene Dinga, prof. univ.

PRU: 1.Bogdan Diaconu, 2.Andrei Piticaş, 3. Ionuţ Stuparu,
4. Ioan Constantinescu, 5. Sorin Deac, 6. Narcis Someşfelean, 7. Ştefan Lungu,
8. Laura Vicol
PRODEMO: 1. Alexandrescu Vasile Constantin, 2. Burdușel Emilian Aristide
Partidul Social Democrat Independent (PSDI): 1. George Cornel Comșa,
2. Mariana Carmen Dăscălescu, 3.Radu Stancu, 4. Sergiu Plîngău
Partidul Blocul Unității Naționale (BUN): 1. Alexandru Vulpoiu,
2. Costel Stanciu, 3.Saveta Ionisei, 4. Manuela Aciubotăriței

Partidul Socialist Român (PSR): 1. Marin Badea, 2. Violeta Mercea,
3. Petrică Dima, 4. Corneliu Reigler

Candidați Independenti: Gregoriana Carmen Tudoran, George-Nicolae Simion,
Peter Costea
www.mediafax.ro
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PE SCURT,
ULTIMELE ȘTIRI
adunate şi prelucrate

ŞTIRI PE SCURT • ŞTIRI PE SCURT • ŞTIRI PE SCURT
* SUA au trimis în România peste 250 de militari și 12
avioane F-16 suplimentare pentru consolidarea apărării
în zona estică a NATO. În sfârșit, se realizează visul
românilor din anii `45 – `55: ”Vin Americanii!”

* Cea mai căutată stațiune balneară din țara noastră este
aceea de la Băile Felix. Apele termale sunt unice prin
multiplele beneficii medicale aduse celor care se
tratează acolo.
* Un copilaș de doar 8 luni se zbate între viață și moarte
la Spitalul pentru Copii din Galați, după ce mama lui a
încercat să-l omoare prin sugrumare. Apoi femeia și-a
tăiat venele, încercând să se sinucidă. Dramatică
situație!

de Vasile Bădăluţă

* Primul ministru Viorica Dăncilă, aflată la Suceava, a spus
că ”aici, la Hunedoara, s-a realizat... ” Oboseală sau
confuzie?
* Liviu Dragnea a menționat că va anunța dacă va candida la președinția României după votul pentru alegerile
europarlamentare.

* Radu Mazăre, fostul primar al Constanței, recent
extrădat din Madagascar, își va petrece primele 21 de
zile în carantină la Penitenciarul Rahova. El este condamnat la 9 ani de închisoare și urmează să fie prezentat instanței de judecată în alte 4 dosare în care este
acuzat de corupție. Se vede că sacul cu mazăre are
boabe mari și multe, urmând a fi împrăștiate...

* A doua zi după alegerile europarlamentare, adică în 27
mai, magistrații vor da sentința în dosarul lui Liviu Dragnea, dosar amânat de prea multe ori.
* În urma întrevederii dintre Liviu Dragnea și Fuad Kokaly,
ambasadorul palestinian în România, ambasadorul a
declarat că Liviu Dragnea a spus că România nu va
muta ambasada din Tel Aviv în Ierusalim. Și uite-așa sar putea să intrăm în conflict cu Statele Unite.

* Șarlatania câștigă teren. Oameni fără morală se apropie
de femei bătrâne, necăjite și le promit că le ajută contra
unei sume de bani. Așa a pățit o femeie de 80 de ani
din Giurgiu care s-a încrezut în promisiunile unui hoț și
i-a dat acestuia 800 de lei, rămânând cu banii dați și cu
promisiunea neonorată.

* Japonia testează cel mai rapid tren din lume care atinge
viteza de decolare a unui avion: 400 km/oră (249
mile/oră).

* Un asistent medical din Germania a recunoscut că a
comis zeci de crime în spitalul în care lucra. Există, însă,
suspiciuni că el ar fi omorât mult mai mulți pacienți, circa
300. Investigațiile sunt în curs.

* Un bărbat de 59 de ani a fost găsit mort prin spânzurare
la sediul firmei de avocatură din zona Aviatori (sect.1),
unde lucra. Au fost declanșate cercetări, moartea fiind
suspectă.

* Sultanul din Brunei, Hassanal Bolkiah, are 500 de mașini
Rolls-Royce, are propria grădină zoologică în care se
află 30 de tigri bengalezi, ca să nu mai vorbim de
haremul lui care numără zeci de ”domnițe”... Unii
conaționali așteaptă ca sultanul să mângâie o tigroaică
înfometată...

* O femeie de 72 de ani din comuna Ladești (jud. Vâlcea)
a fost omorâtă prin înjunghiere de către iubitul ei, care
are doar 32 de ani. Se pare că gestul nefast are
legătură cu consumul de droguri și de alccol. Asta-i când
se întâlnesc doi țăcăniți...

* Duminica trecută, în localitatea Dablo, aflată la 90 kilometri de Kaya (Africa), un grup de teroriști a deschis
focul asupra credincioșilor creștini, în timpul slujbei. Atacul s-a soldat cu uciderea a cel puțin 6 persoane. De
la începutul anului, acesta este al doilea atac asupra
unei biserici creștine.

* Sorin Oprescu, fostul primar general al Capitalei, a fost
condamnat la 4 ani și 4 luni de închisoare în dosarul în
care a fost acuzat de corupție. Decizia judecătorească
nu este definitivă. Interesant este că Oprescu a fost arestat imediat la întoarcerea lui din vizita făcută în New
York, la Camera de Comerț Româno-Americană.

* Teodora Becali, fiica cea mai mare a lui Gigi Becali, se
va mărita cu Teodor Mincu (28 ani), un ”machidon” dintro familie înstărită. Viitorul socru mic a declarat că are
peste 700 de persoane pe lista cu invitați.

* O ambarcațiune cu migranți care încercau să traverseze
Marea Mediterană, s-a scufundat în largul coastei
Tunisiei. Cel puțin 70 de persoane s-au înecat.

* O boală feminină rară a făcut ca Mariam N. din Uganda
să devină cea mai fertilă femeie din lume. Femeia care
are acum 39 de ani, se descurcă foarte greu cu copiii: 3
perechi de cvadrupleți, 4 perechi de tripleți și 6 perechi
de gemeni, în total sunt 36 de copii!

* Guvernul Japoniei declară recentele teste balistice ale
Coreei de Nord ca fiind ilegale și periculoase deoarece
încalcă rezoluțiile ONU.

* În anul 2018, Germania a alocat zeci de milioane de euro
pentru integrarea imigranților. Dar oare se realizează
mult visata integrare? Mă îndoiesc.

* Ministerul Transporturilor, domnul Cuc, a anunțat că anul
acesta se va lansa proiectul ”Autostrada Nordului”, respectiv drumul expres Petea – Satu Mare – Baia Mare.
Autostrada Ungheni-Iași-Tg.Mureș se vede că rămâne
încă ”suspendată”. Domnul Cuc cântă din nou.
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* Un tânăr de 20 de ani din Iași a fost arestat preventiv și
e acuzat de furt și omor calificat, el ucigând cu sânge
rece două persoane, mamă și fiu. Apoi a locuit în acel
apartament timp de aproape trei săptămâni, alături de
cele două cadavre. Macabru!
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* După mai bine de 3 decenii de muncă intensă și investiții
de aproape un miliard de dolari în intense cercetări
științifice, GalaxoSmith Kline și partenerii săi lansează
un vaccin contra malariei, boală care se contactează de
la țînțari și care duce la decesul a circa 500.000 de persoane în fiecare an.

* Acum patru ani, românul Radu Savopol a lansat grupul
de cafenele 5 To Go care a crescut foarte repede, devenind cel mai mare și cel mai căutat lanț de cafenele
de pe piața noastră. În 4 ani, s-au vândut 6,5 milioane
cafele la 5 lei cafeaua...

* La Ungheni (R. Moldova), un tânăr (24 ani) și iubita lui
(21 ani) urmau să se căsătorească în luna august. În
zilele trecute, mergând pe stradă, ei au căzut într-o gură
de canalizare neacoperită. Jos, apa era de 5 metri
adâncime. Ambii tineri au decedat ținându-se de mână.

* În orașul Bocholt din Germania, un porumbel a fost depistat de camerele video că a zburat cu 45 km/oră, cu
15 kilometri peste viteza legală permisă în acea zonă.
Problema este: va fi amendat porumbelul cu 25 de euro,
așa cum sunt amendați ceilalți vitezomani?

* Ilie Năstase n-a ascuns niciodată că a umblat cu foarte
multe femei. Una dintre acestea a fost cunoscuta
cântăreață americană Diana Ross (73 ani). Într-un interviu, Ilie a spus : ”Că am 4 divorțuri? Pot fi și 8. Fiecare
își trăiește viața cum o simte!” Se zice că lui Ilie nu-i
rezistă nicio femeie... Să înțeleagă fiecare ce vrea!

CUVINTE ÎNȚELEPTE

În definitiv, nu anii din viață sunt cei care contează, ci viața
din anii tăi. (Abraham Lincoln)
***
Îți zic un secret, dragă prietene: nu aștepta judecata de
apoi, ea are loc în fiecare zi. (Albert Camus)
***
Încearcă să fii un om de valoare, nu neapărat un om de
succes. (Albert Einstein)
***
Un om inteligent nu este niciodată rău. Răul izvorăște din
limită intelectuală. (W. Rowe)

UMOR

Soldat Ionescu, nu te-am văzut azi la lecția de camuflaj!
Mulțumesc, domnule caporal!
***
Fiule, se plânge maică-ta că vorbește cu tine și tu nu o
asculți.
Păi, tăticule...
Lasă asta, spune-mi cum reușești.

***
”S-aveți o zi bună!” ne-a zis șefu` azi-dimineață. Așa că
ne-am luat gențile și am plecat cu toții acasă.
***
Până acum știam că sunt sărac, dar mi-am cumpărat un
dicționar de sinonime și acum știu că sunt nevoiaș,
sărman, oropsit, necăjit, coate-goale, mațe-fripte și multe
altele deloc măgulitoare...
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Radu Mazăre, extrădat
din Madagascar, transferat
de pe Aeroportul Otopeni

Mazăre, prima reacţie după ce a
fost prins. „O să supravieţuiesc
în puşcăriile din România”

Radu Mazăre, condamnat definitiv la 9 ani de închisoare
cu executare a fost adus, luni, în România, sub
escorta Poliţiei, după ce autorităţile din Madagascar
au admis solicitarea de extrădare din partea ţării
noastre, potrivit Poliţiei Române.
Radu Mazăre a fost urcat în duba Poliţiei de Frontieră,
pentru a fi transferat de la Aeroportul Otopeni, către
penitenciar. El a coborât din avion cu cătuşe la mâini.
Aeronava în care se află Radu Mazăre, extrădat din
Madagascar, a aterizat pe Aeroportul Otopeni.
Aeronava în care se află fostul primar al Constanţei
Radu Mazăre, extrădat din Madagascar pentru a-şi
ispăşi pedeapsa de 9 ani de închisoare cu executare
în România, a aterizat, luni seară, pe Aeroportul
Henri Coandă Bucureşti, cu o întârziere de 20 de
minute, din cauza furtunii.
Fostul edil a fost adus cu un avion de linie Tarom,
aeronava având escală la Paris.
Potrivit procedurilor, după ce este adus în ţară, fostul
primar trebuie încarcerat şi apoi plasat în perioada
de carantină de 21 zile.
Avionul în care se află fostul edil al Constanţei, Radu
Mazăre, este în în drum spre Aeroportul Otopeni.
Ora estimată pentru aterizare este 20:35.
Până la ora 20:30, Bucureştiul se află sub cod
portocaliu de ploi şi vijelii.
Avocaţii lui Radu Mazăre, aflat în procedură de
extrădare din Madagascar, au sesizat autorităţile
franceze despre un presupus abuz la care fostul
primar al Constanţei a fost supus, având în vedere
că decizia extrădării nu a fost luată de un judecător,
a precizat, pentru MEDIAFAX, Mihai Mazăre.
„Avocaţii lui din Franţa, când au constatat în această
dimineaţa abuzul care i s-a făcut de către autorităţile
din Madagscar, au decis să sesizeze autorităţile
franceze despre acest lucru. Nu ştim dacă acest
lucru va avea ca rezultat oprirea tranzitării lui prin
Franţa sau alte consecinţe juridice. Este acţiunea lor,
conform legislaţiei franceze. Nu a cerut Radu Mazare
azil politic în Franţa", a declarat, pentru MEDIAFAX,
Mihai Mazăre, fratele fostului primar al Constanţei.
Şeful Inspectoratului General al Poliţiei Române,
chestor general Ioan Buda, a anunţat, luni dimineaţă,
că nu au fost dificultăţi în preluarea fostului primar al
Constanţei Radu Mazăre în custodia Poliţiei Române.
„Extrădatul este în custodia Poliţiei, astăzi va ajunge
în România, sunt proceduri de extrădare, este o activitatea normală a Poliţiei de extrădare. Nu a fost
nicio problemă de evadat. A fost preluat de Poliţie,
este în custodia Poliţiei Române. În momentul acesta,
este în custodia Poliţiei Române. Nu au fost dificultăţi”,
a declarat Ioan Buda, luni, la Ministerul Afacerilor Interne.

Radu Mazăre transmite, într-un comunicat remis
presei, că decizia de condamnare la 9 ani dată în
cazul său încalcă jurisprudenţa şi deciziile CEDO,
precizând că nu are cum să se sperie de condiţiile
din închisorile româneşti după ce a fost arestat în
Madagascar.
"De peste patru ani nu mai dau declaraţii şi nu mai
sunt deloc implicat în viaţă publică sau politică. Cu
toate acestea constat că numele meu, viaţa şi
persoana mea suscită în continuare un uriaş interes.
Nu înţeleg de ce şi nu pot să fiu decât surprins şi impresionat. În acest context doresc să fac câteva
precizări, cu scuze pentru lipsa de modestie: sunt
mândru de tot ceea ce am făcut în viaţă, am construit
de la zero ziare, radio sau televiziuni atunci când nu
eram implicat în politică.
Ca primar am construit case pentru tineri şi nevoiaşi,
am îmbunătăţit infrastructura şi economia oraşului
Cta şi, foarte important, am reconstruit staţiunea Mamaia, pe care am scos o din praf, ruine şi anonimat,
făcînd o celebră. Şi lista poate continua pe o pagină
întreagă.
Şi în Africa când am ajuns am procedat la fel: am
construit un resort într-o junglă sălbatică, doar cu localnici inimoşi, fără utilaje şi facilităţi. Desigur, am
făcut în viaţa mea şi greşeli, ca orice om, dar n-am
făcut rău intenţionat niciodată, nimănui, fiind şi un
om cu frică lui Dzeu", transmite Radu Mazăre, prin
intermediul unui comunicat de presă.
Fostul primar vorbeşte, în comunicatul de presă remis
prin intermediul avocatului său Lizeta Haralambie,
că sunt mulţi care vorbesc despre condamnarea sa
de 9 ani şi a celorlaţi oameni din acest dosar,
catalogând sentinţa drept una absolut nedreaptă şi
revoltătoare.
"Pe fondul acestui dosar, la Curtea de Apel Bucureşti,
pe parcusul a 8 ani de proces, a 106 termene şi a 5
judecători schimbaţi, s-au realizat de către instanţa
două expertize judiciare – mamut . Una de evaluare
imobiliară şi una topografică. Ambele expertize au
evidenţiat un prejudiciu zero, demolând raportul DNAului făcut în acest sens. Aşa se face că la finalul
judecăţii la Curtea de Apel au fost zeci de achitări în
dosar iar eu am fost condamnat cu suspendare, ca
să fie ceva", potrivit sursei citate.
Lucrurile s-au schimbat însă la apel, susţine Radu
Mazăre, care-l acuză pe judecătorul Ionuţ Matei de
la instanţa supremă că l-a condamnat fără a avea şi
o bază reală de dovezi.
"În apel însă, la ICCJ, "celebrul şi temutul" judecător
Ionuţ Matei, pus cu mâna preşedinte de complet în
mod nealeatoriu, cunoscut ca un apropiat şi un bun
executant al sistemului securist reînviat în ultimii ani
în România, m-a condamnat, în doar 3 termene, la 9
ani de puşcărie. Cum? Foarte simplu:
− 1. a înlăturat expertizele judiciare neutre realizate
de instanţa de fond şi s-a bazat numai pe rapoartele
acuzatorului, adică ale DNA
− 2. fără probe noi, le-a reinterpretat pe cele existente
deja", completează Mazăre.

Fostul edil precizează că în dosarul ANRP 1, dosar
similar cu al său, în motivarea achitării inculpaţilor de
către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se scria că nu
pot răspunde membrii comisiei de retrocedare pentru
valorile din expertizele realizate de către evaluatori
autorizaţi în cazul retrocedărilor, adică, invers de
cum s a apreciat în dosarul său.
"Toate considerentele de condamnare a mea sunt
clar împotriva jurisprudenţei şi deciziilor CEDO de
până acum, dar, sigur, până voi ajunge să fiu judecat
acolo voi face puşcărie. CA şi în cazul primarului
Mircea Gutău!
Eu consider că nu asta este justiţie. E doar o bătaie
de joc! După ce am făcut puşcărie în Madagascar,
acolo unde apelul deţinuţilor se făcea într-o curte cu
pământ şi mizerie pe jos , unde 1400 de oameni
stăteam în genunchi şi cu mâinile la ceafă, fără paturi
şi toalete, crede oare cineva că nu o supravieţuiesc
în puşcăriile din România? Mă voi descurcă onorabil
şi demn! Amintirile şi iubirea nu mi le poate lua
nimeni!", conchide Radu Mazăre.
Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ)
au confirmat, marţi, mandatul de arestare preventivă
emis în lipsă în dosarul Polaris, anul trecut, pentru
fostul primar al Constanţei Radu Mazăre. În acest
dosar, Mazăre a fost condamnat în primă instanţă la
9 ani şi 10 luni de închisoare.
"Confirmă arestarea preventivă dispusă în lipsă faţă
de inculpatul Mazăre Radu Ştefan (................), prin
încheierea de şedinţă din data de 10 ianuarie 2018 a
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală,
din dosarul nr. 4453/1/2015, încheiere rămasă definitivă
prin decizia penală nr.12 din 22 ianuarie 2018 a
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul de 5
judecători pronunţată în dosarul nr.119/1/2018, precum
şi executarea M.A.P. nr.1/10 ianuarie 2018, emis pe
o perioadă de 30 de zile, începând cu data punerii
efective în executare, respectiv, de la data de 08 mai
2019 la data de 06 iunie 2019", se arată în decizia
judecătorilor instanţei supreme, pronunţată marţi.
Decizia poate fi contestată în 48 de ore de la comunicare.
www.mediafax.ro

Mircia Gutău îi transmite
un mesaj lui Radu Mazăre.
”SĂ PLĂTEASCĂ”

Într-o intervenție telefonică la România TV, primarul
Mircia Gutău i-a transmis un mesaj lui Radu Mazăre.
”După cum se știe am fost condamnat la trei ani și
șase luni de închisoare cu executare. Am efectuat
pedeapsa și am redevenit primarul municipiului, iar
pentru acest lucru le mulțumesc din suflet vâlcenilor.
Ce pot să spun este că vreau să îl încurajez pe Radu
Mazăre, că nu se terminiă viața aici, trebuie să fie
puternic și să creadă în șansele lui. Eu sunt convins
că justiția din România va redeveni ceea ce trebuie.
Să credem în justiție. Îmi doresc foarte mult să se
termine cu aceste lucruri. Cei vinovați să plătească,
iar cei nevinovați să fie în libertate. Îi transmit lui
Radu Mazăre să fie puternic. Sunt convins că dreptatea
va ieși la iveală”, a precizat primarul Mircia Gutău în
direct la România TV.
www.dcnews.ro
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CONTRACTELE VERBALE

Într-un articol pe care l-am scris cu mai mult de un an în urmă, am explicat că în
Statele Unite și contractele verbale pot fi la fel de valabile ca și cele scrise. Un
caz decis de tribunalul federal de apel din circuitul al treilea, de care m-am folosit
de curând în unul din cazurile firmei mele, exemplifică foarte bine acest principiu.
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Aceste excepții, care impun existența unui contract în scris pentru ca partea
păgubită să poată acționa în judecată pe pârât pentru abaterea sa de la înțelegere,
cuprind următoarele cazuri:
Orice obligație contractuală care nu poate fi îndeplinită în cursul unui singur an
de la data contractului (exemplu: înțelegere verbală încheiată pe data de 1 ianuarie
2009 în baza căreia una din părți este angajată să lucreze pentru o perioadă de
12 luni începând cu data de 1 martie 2009; această înțelegere verbală nu are
niciun efect și este nulă deoarece obligația nu poate fi îndeplinită până la data de
1 ianuarie 2010);
O promisiune pentru garantarea plății datoriei altuia (exemplu: promisiunea verbală
a unei persoane de a plăti datoria unei corporații care îi aparține nu are niciun
efect);
O promisiune pentru plata unei datorii
care a fost deja eliminată prin
Legea Falimentului;

Să presupunem că cinci parteneri într-o firmă care are 25 de angajati și care produce anual peste zece milioane de dolari, doresc excluderea din firmă a partenerului numărul șase. Încep discuții cu acesta și, eventual, în jurul mesei unui “prânz
de lucru”, cei cinci oferă să cumpere partea celuilalt partener “la preț rezonabil”.
Partenerul numărul șase acceptă oferta imediat. Ulterior, cei cinci nu mai doresc
să cumpere partea celuilalt.

Partenerul numărul șase are două probleme: înțelegerea nu este formalizată întrun contract clar și scris, iar prețul de vânzare / cumpărare nu a fost precizat în
mod exact.
În Board of Trustees v. Centra, tribunalul federal de apel a decis că un contract
verbal este la fel de valabil ca unul scris. În plus, judecătorii tribunalului de apel
au decis că lipsa de precizare a unui preț concret definitizat nu invalidează
înțelegerea, deoarece, “valoarea rezonabilă” poate fi stabilită prin expertiză.
Astfel, cu anumite excepții, legea americană recunoaște validitatea înțelegerilor
verbale între două persoane. De aceea, de obicei este posibilă acționarea în
judecată a unei persoane care și-a încălcat promisiunea asumată verbal față de
cealaltă persoană. Bineînțeles, există excepții care, în mai toate jurisdicțiile
Statelor Unite, sunt enumerate în așa-numitul “Statute of Frauds”.

Orice înțelegere al cărei obiect este o proprietate imobiliară;

Orice contract care se încadrează în Codul Uniform Comercial pentru vânzarea
unui bun cu o valoare mai mare de $500.00;

Orice înțelegere pentru plata serviciilor prestate de oricine în afară de avocați sau
agenți imobiliari.

Este de reținut faptul că fiecare jurisdicție are și alte reguli care pot afecta aceste
principii de bază. Pentru a evita orice problemă cu privire la îndeplinirea obligațiilor
rezultate dintr-o înțelegere între două personae, este indicat ca această înțelegere
să fie facuta în scris, în termeni cât mai clari, incluzând toate aspectele tranzacției
și să fie semnată de ambele părți. Urmând această cale, se pot evita neînțelegerile
și litigiile inutile.
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CONDAMNAREA REPUBLICII
PROCURORILOR

AMR si UNJR cer incetarea persecutiei judecatorilor
si a telejustitiei: “Declansarea sau urmarirea penala
a unor judecatori pentru legalitatea si temeinicia
solutiilor, elemente care erau analizate in ordonantele
procurorilor, constituie o incalcare a independentei
judecatorilor si o presiune nepermisa asupra acestora...
Procurorul nu poate interveni in niciun fel in procesul
de luare a deciziei de catre judecator”

Este nevoie ca parchetele sa-si revizuiasca propriul
comportament in raport atat cu instantele, cat si cu
justitiabilii. Iar primele apucaturi la care unii procurori
trebuie sa renunte vizeaza pe de o parte fabricarea
de dosare penale fabricate judecatorilor care nu au
pronuntat solutii multumitoare pentru anchetatori, iar
de cealalta parte binecunoscutul spectacol al catuselor,
insotit de scurgeri de informatii din dosare in presa
de casa.
Ideile au fost exprimate de catre judecatoarele Andreea
Ciuca (foto dreapta) si Dana Girbovan (foto stanga)
– presedinta Asociatiei Magistratilor din Romania, respectiv cea a Uniunii Nationale a Judecatorilor din
Romania – intr-un dialog avut miercuri, 15 mai 2019,
cu Procurorul General interimar Bogdan Licu, la
initiativa acestuia.
Sefele AMR si UNJR au accentuat ideea ca o hotarare
judecatoreasca poate fi criticata numai in caile legale
de atac. Cu aceeasi ocazie, judecatoarele Ciuca si
Girbovan i-au atras atentia Procurorului General Licu
asupra naravului unor parchete de a prezenta sforaitor
acuzatiile la adresa inculpatilor si condamnarile primite
in respectivele dosare (acolo unde este cazul), dar
niciodata situatiile in care aceleasi parchete incaseaza
achitari.
Alte probleme semnalate de catre Andreea Ciuca si
Dana Girbovan s-au referit la finantarea sistemului,
conditiile de munca si instabilitatea legislativa, precum
si la perpetuarea in spatiul public a unei justitii
„primordial represive”.

EXPLOZIV: }ULU{ ARUNC< |N AER
BINOMUL

De-a dreptul exploziva declaratia pe care fostul
procuror DNA Doru Tulus
(foto) a dat-o la Inspectia
Judiciara in cursul investigatiei privind modul in care
a fost aplicat odiosul Protocol
PICCJ-SRI din 2009. Practic,
Doru Tulus confirma ceea
ce presa libera a sustinut in
permanenta, si anume ca
DNA a fost pus la cheremul SRI in mandatele Laurei
Kovesi. Tulus ofera detalii incredibile despre implicarea
ofiterilor SRI in dosarele parchetului anticoruptie, iar
declaratia sa este de ajuns, credem noi, pentru ca
Sectia de investigare a infractiunilor din justitie sa se
sesizeze din oficiu si sa deschida dosar penal fata
de Laura Kovesi si sefii SRI din ultimii ani, caci avem
de-a face cu o sumedenie de infractiuni si abateri de
la Codul de procedura penala.
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Lumea Justitiei publica marturia procurorului Doru
Tulus, care are o importanta deosebita avand in
vedere ca vine din partea unui personaj care a lucrat
ani de zile in DNA, in plina cooperare cu SRI, in plina
glorie a “Binomului”. Astfel, Doru Tulus dezvaluie ca
ofiterii SRI veneau zilnic in birourile procurorilor DNA,
fiind singurele persoane care aveau acces in institutie
fara sa fie controlati la intrare. Incredibil, Doru Tulus
precizeaza ca au existat situatii in care ofiteri cu
functie de conducere in SRI se prezentau personal
cu denuntatori la procurori, chiar si cu persoane ce
fusesera condamnate in dosare instrumentate de
DNA. Nu in ultimul rand, Tulus arata ca au avut loc
sedinte restranse, cu discutii pe diverse spete, la
care participau si ofiteri SRI.
In schimb, cine nu colabora cu SRI era zburat din
DNA. In acest sens, Doru Tulus explica faptul ca
procurorii care refuzau solicitari ale SRI erau chemati
de catre Laura Kovesi, care le comunica faptul ca nu
mai corespund si li se cerea sa plece din DNA.
Pe de alta parte, foarte importanta este si o alta precizare pe care o face Tulus. Aceea ca Protocolul
PICCJ-SRI din 2009 a fost pus in aplicare in 2013,
odata cu instalarea Laurei Kovesi la conducerea parchetului anticoruptie.

PROTOCOL DE COLABORARE

Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania
(UNNPR) se alatura Asociatiei Transplantatilor din
Romania (ATR) in demersurile intreprinse in directia
informarii publicului cu privire la diferite aspecte ale
donarii post-mortem, in scop terapeutic, a organelor,
tesuturilor si celulelor.
Astfel, UNNPR si ATR au agreat asupra importantei
si necesitatii unui parteneriat de durata in vederea
salvarii de vieti omenesti. Uniunea Notarilor arata
intr-un comunicat remis joi, 16 mai 2019, ca a fost
agreata semnarea unui protocol de colaborare, menit
sa coaguleze eforturile celor doua organizatii in
directia atingerii acestui obiectiv. Uniunea Nationala
a Notarilor Publici din Romania reitereaza importanta
participarii active a notarilor publici si a personalului
notarial auxiliar la informarea corecta a persoanelor
care se adreseaza birourilor notariale solicitand
informatii privind procedura donarii de organe.

ICCJ SE CODE{TE
S< O JUDECE PE UDREA

Dezolanta imaginea de la
Inalta Curte, unde judecatorii
Sectiei penale se codesc si
se fastacesc pe fata sa faca
dreptate, ajungandu-se chiar
in situatii de neaplicare a
legii si a Constitutiei Romaniei
de teama sa nu scape vreun
condamnat celebru. Pe lista
celor care au "tupeul" sa se
prezinte in fata judecatorilor
supremi pentru anularea hotararilor de condamnare la
ani grei de puscarie o gasim
si pe Elena Udrea (foto),
fostul ministru al Turismului, care imediat dupa ce a
primit Decizia ICCJ si a vazut temeiurile in baza
careia este trimisa dupa gratii a decis sa se lupte in
instanta pentru a dovedi ca decizia de condamnare
la 6 ani de inchisoare cu executare in dosarul "Gala
Bute" este nelegala, netemeinica si abuziva. In
demersul sau, Udrea a aratat ca vrea sa demonstreze
ca pedeapsa aplicata de Completul de 5 judecatori
nelegal constitutit de la Inalta Curte nu a fost data
doar cu nerespectarea unor aspecte de procedura,
ci si de fond.

Caci, daca in calea contestatiei in anulare formulata
la finalul anului 2018 (21 decembrie 2018), Elena
Udrea a reclamat nelegala compunere a Completului
de 5 judecatori care i-a aplicat exemplara pedeapsa,
fiind criticata ca vrea sa scape de inchisoare pe
chichite procedurale, de aceasta data fostul ministru
al Turismului se prezinta in fata instantei cu motivele
de fond pentru care se impune anularea pedepsei
sale.
Caci, oricat de halucinant ar parea, desi acest lucru
a reiesit chiar din Decizia 93 din 5 iunie 2018 prin
care a fost executata Elena Udrea, condamnarea la
ani grei de puscarie din dosarul "Gala Bute" s-a dat
pentru o pretinsa mita neprobata, pentru ca nu a indeplinit atributiile de serviciu care erau de fapt in
sarcina unor functionari MDRT, dar si pentru un abuz
in serviciu caruia ii lipsesc elementele constitutive
ale infractiunii. Cele mai graitoare probe in acuzare
au fost insa "declaratii de martori", nesustinute de
alte probe.
Din acest motive, Elena Udrea a atacat solutia de
condamnare la Inalta Curte de Casatie si Justitie cu
recurs in casatie, in baza art. 438 alin. (1) pct. 7 din
Codul de procedura penala care prevede ca "inculpatul
a fost condamnat pentru o fapta care nu este prevazuta
de legea penala". Recursul in casatie a fost depus
de fostul ministru al Turismului si Dezvoltarii Elena
Udrea, prin aparatorul sau, avocatul Veronel Radulescu,
inca din data de 20 decembrie 2018, cu o zi inaintea
inregistrarii pe rolul instantei supreme a contestatiei
in anulare. Inalta Curte s-a miscat mai greu in acest
dosar, astfel ca primul termen de judecata a avut loc
in 4 martie 2019, iar de atunci s-au alocat termene
lunare, fara a fi luata macar in discutie cererea de
recurs in casatie.

CONDAMNARE PENTRU OPRESCU

Fostul primar general al
Bucurestilor Sorin Oprescu a fost condamnat la
4 ani si 4 luni de inchisoare cu executare
in dosarul in care DNA
l-a trimis in judecata pentru luare de mita. Hotararea Tribunalului Bucuresti nu este definitiva. Oprescu a stat in arest preventiv aproape 2 luni si alte 3 luni in arest la domiciliu.
Judecatoarea Iosefina Parvu de la Tribunalul Bucuresti
a decis luni, 13 mai 2019, condamnarea fostului
primar general al municipiului Bucuresti Sorin Oprescu
la 4 ani si 4 luni de inchisoare cu executare in dosarul
in care procuroarea DNA Ramona Valina Calarasu la trimis in judecata in 2015 pentru presupuse fapte
de luare de mita, spalare de bani, abuz in serviciu si
constituire a unui grup infractional organizat.
Este de remarcat faptul ca aceasta condamnare vine
la putin timp inainte ca judecatoarea Parvu sa se
pensioneze, aceasta programandu-si iesirea din magistratura pe data de 1 iunie 2019.
Amintim ca procuroarea Valina Calarasu l-a trimis in
judecata pe Oprescu in noiembrie 2015, acuzandu-l
ca ar fi fost liderul unui grup infractional organizat,
constituit la nivelul Primariei Capitalei (grup pe care
l-ar fi condus incepand cu anul 2013) in legatura cu
numirea unor persoane la conducerea Administratiei
Cimitirelor si Crematoriilor Umane Bucuresti.
Precizam ca ex-primarul Oprescu a fost retinut de
DNA pe 5 septembrie 2015 si arestat preventiv o zi
mai tarziu. Eliberat pe 29 octombrie in acelasi an,
fostul edil a stat in arest la domiciliu pana pe 18
ianuarie 2016.

www.luju.ro
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Țara Făgărașului,
renașterea unei pitorești destinații turistice

Poziționată chiar în „inima țării”, între două zone turistice „tradiționale” (Brașov și
Sibiu), superba Țară a Făgărașului a fost mult timp lăsată într-un con de umbră.
Un proiect care unește 7 comune, scoate însă la iveală locuri cu un farmec
sălbatic și pitoresc, aproape nederanjate de mâna omului, care fac ținutul să fie
destinația perfectă pentru iubitorii naturii, dar și pentru pasionații de istorie a
românilor.
Mai puțin cunoscută față de „vecinele" ei, adică Zona Brașov-Poiana BrașovBran-Moeciu sau Zona Sibiului (cu Mărginimea Sibiului și domeniul de schi), Țara
Făgărașului este, de fapt, una dintre principalele regiuni turistice, istorice și
etnografice ale României.
Geografic împărțită între
județele Brașov și Sibiu, Țara
Făgărașului are însă propria
sa identitate.
Recent, mai multe organizații
și asociații, alături de autoritățile locale și de investitori
locali, s-au decis să promoveze mult mai eficient
această regiune, precum și
să impulsioneze dezvoltarea
infrastructurii, pentru a nu
mai fi „Cenușăreasa" turistică
dintre „suratele" ei deja mult
prea aglomerate.
Acest proiect, care unește
7 comune, și care este derulat de Asociația PROCULT
Mărgineni și finanțat prin
GAL Răsăritul Țării
Făgărașului și AFIR – Agenția
pentru Finanțarea Investițiilor
Rurale - axa LEADER, va
scoate la iveală această destinație turistică perfectă pentru iubitorii naturii, dar și
pentru pasionații de istorie a românilor. Proiectul acoperă geografic mare parte
din zona dintre municipiile Făgăraș și Brașov.
7 localități aliate în proiect
Proiectul conceput pentru aceasta are o denumire lungă, dar care limitează exact
zona și localitățile care care s-au aliat pentru promovarea turistică: „Inițializarea
traseelor turistice pe teritoriul GAL (Grup de Acțiune Locală) Răsăritul Țării
Făgărașului, constituirea de trasee tematice, auto, pedestre, ecvestre și cicloturism,
informarea turiștilor și promovarea potențialului turistic al zonei în comunele:
Mândra, Hârseni, Șercaia, Părău, Comăna, Șinca Nouă, Holbav".
Pentru punerea sa în practică, au fost încheiate acorduri de asociere cu unitățile
administrativ-teritoriale din arealul vizat. „Acest proiect este, practic, un pionierat
în zonă, ideea putând fi extinsă pe termen lung la întreaga arie a Țării Făgărașului.
Inițiativa pornește de la convingerea că Țara Făgărașului are un potențial turistic
enorm, potențial care, economic, încă nu este suficient pus în valoare", a precizat
Alexandru Szasz, președintele Asociației PROCULT Mărgineni.

De ce să mergi în Țara Făgărașului
Întregul proiect de promovare se desfășoară cu sloganul „Țara Făgărașului – În
inima României, în inima ta!". Zona are numeroase puncte de atracție pentru
turiști, pe care le descriem succint, ca să înțelegeți ce are de oferit această „inimă
a țării".
Cel mai cunoscut repet este, probabil, Cetatea Făgărașului (din municipiul
Făgăraș), recent restaurată după hrisoavele păstrate în arhive de pe vremea
ficărui proprietar, și care a fost declarată, de cunoscuta publicație Huffington
Post, drept cel de-al doilea castel din lume care merită vizitat, după castelul
bavarez Neuschwanstein. Asaltată și atacată de nemumărate ori, cetatea cu
turnuri semețe a cărei piatră de temelie a fost pusă în secolul XIV și în care
aproape fiecare zid are un metru și jumătate grosime, nu a fost cucerită niciodată.
A fost reședință pentru principii Transilvaniei care, însă, o dăruiau soțiilor lor.
Uriașul edificiu, adăpostește importante colecții de carte, de armuri, bijuterii,
mobilier, obiecte din etnografia și arta Țării Făgărașului, dar și colecții particulare
sau expoziții temporare. În fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 11.00, se poate
vedea aici și Schimbarea Gărzii, care, inedit, este condusă de o domniță în straie
de epocă.
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Alte obiective turistice importante ale Țării Făgărașului sunt; Poiana Narciselor
(Vad – Șercaia), cunoscută și sub numele de Dumbrava Vadului; coloanele de
bazalt de la Piatra Cioplită (monument al naturii) din Comăna și Rezervația
naturală Peștera Comăna; Peștera Gang de lângă sătucul Paltin, Șinca Nouă;
Biserica din Păru cu hramul Sfântului Mare Mucenic Ghoerghe; Rezervația
Naturală Holbav; Lacul Bâlea, Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus și
Herghelia de la Sâmbăta de Jos; Biserica Evanghelică Luterană din Hălmeag,
comuna Șercaia; Muzeul Sătesc Matei Mânea din Copăcel, piramidele de la
Șona, Templul Ursitelor – Mănăstirea Rupestră de la Șinca Veche; Moara de Apă
de la Ohaba (lângă Șinca Veche), Instalația de la Vânători (în Lisa) unde se fac
straie din lână, Bustul Împărătesei Sissi (unul din cele 5 care mai există în
Europa) din cimitirul de la Hălmeag și Muzeul de Pânze și Povești din Mândra.

Ce poți face în zonă
Unul dintre cele mai importante evenimente din regiune
este Festivalul Narciselor,
organizat în vecinătatea vestitei Poiene a Narciselor de
la Vlad - Șercaia - care cuprinde un areal de 400 de
hectare mlăștinoase, unde
narcisele cresc protejate de
lege - și ajuns la a XIX-ediție. Anul acesta festivalul sa desfășurat pe 12 mai, iar
la petrecerea câmpenească au fost invitați mai mulți
reprezentanți ai mass-media
și ai agențiilor de turism.

Printre atracțiile zonei se
numără și un altfel de turism
cinegetic, bazat pe „bear
watching" - urmărirea controlată a urșilor și a altor animale sălbatice, precum și un altfel de turism montan,
pe trasee cu grade de dificultate diferite. De asemenea, pe traseele montane, cu
diferite grade de dificultate, se poate merge și cu bicicleta, iar unul dintre
proiectele finanţate, prin GAL RTF, din fonduri europene, a pus bazele unui
centru de închirieri pentru doritori.
Trebuie subliniat că în Țara Făgărașului sunt zeci de trasee turistice montane,
care pornesc din fiecare dintre cele 7 comune implicate în proiect: Mândra (4
trasee turistice amenajate), Hârseni (13 trasee turistice amenajate), Șercaia (4
trasee turistice amenajate), Părău (3 trasee turistice amenajate), Comăna (3
trasee turistice amenajate), Șinca Nouă (6 trasee turistice amenajate) și Holbav
(4 trasee turistice amenajate).
Sunt trasee turistice de mai multe feluri: pedestre (de diferite dificultății),
auto/cicloturism sau ecvestre. Toate sunt presărate cu refugii montane, iar unele
dintre ele oferă magnifice puncte de belvedere.
Demn de menționat este Traseul partizanilor de pe ruta Sebeș - Hârșeni – Sebeș
- Valea Sebeșului (drumul nou) – Pietricea - Valea Sebeșului – Sebeș. Nu e doar
un singur traseu pe versantul estic al Făgărașilor, ci mai multe rute, unele foarte
dificile, altele ușoare, pe care au călcat partizanii. Două dintre refugiile lor au fost
refăcute - Coliba Crăiasa Munților și Coliba Hașilor – de Asociația SOS Țara
Făgărașului, care are și ghizi locali foarte experimentați, iar pe unul dintre urcușuri
se poate ajunge la locul un martirii anticomuniști și-au scris faimosul Testament.
„Țara Făgărașului poate deveni una dintre cele mai cunoscute și căutate regiuni
turistice ale României. Are un potențial turistic enorm, iar capacitatea de cazare
este dezvoltată, cel puțin la nivelul turismului rural. Regiunea are, în schimb,
nevoie de o promovare puternică și unitară, de un brand precum și de îmbunătățirea
infrastructurii rutiere și de creșterea capacității de cazare. De asemenea, sunt
binevenite cât mai multe evenimente, așa cum este Festivalul Narciselor.
Evenimentele pot avea tematică tradițională, folclorică dar și cavalerească. Țara
Făgărașului nu trebuie să fie mai prejos decât regiunile de turism rural BranMoieciu și Mărginimea Sibiului. De asemenea, Cetatea Făgărașului – unde a
domnit și Vlad Dracul, tatăl lui Vlad Țepeș – se poate bucura de o notorietate
similară Castelului Bran", explicat Traian Bădulescu, cunoscut consultant în turism.

www.dcnews.ro
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PRIMUL METRU dE AUTOSTRAdĂ
dIN MOLdOVA, CU PERIPEţII.
HOţII AU FURAT ROţILE
MAŞINILOR FOLOSITE CA dECOR

Omul de afaceri Ştefan Mandachi, care a construit primul
metru de autostradă din Moldova, a anunţat, marţi, că va
cere ajutorul Poliţiei, după ce hoţii au furat roţile celor
două autoturisme folosite ca decor. Asta după ce, în
martie, borna kilometrică şi mai multe panouri din zonă au
fost distruse.
La sfârşitul lunii martie a acestui an, persoane necunoscute
au distrus borna kilometrică şi câteva panouri din apropierea
primului metru de autostradă. Atunci, Ştefan Mandachi nu
a sesizat Poliţia, considerând că pagubele ar fi putut fi
provocate de vânt. Acum, însă, a constatat că au dispărut
şi roţile celor două autoturisme tamponate, folosite ca
decor, iar antreprenorul a răbufnit pe Facebook.
„Un procent insignifiant dintre cei care ajung aici nu au
toate doagele la cap. Acum ceva vreme, nişte înapoiaţi
mintal au dat cu piciorul în borna pe care era inscripţionat
«1 Metru Autostradă». Şi au spart-o. M-am făcut că nu
văd. Când m-au întrebat jurnaliştii dacă a fost vandalizată
borna, am spus că nu, poate a fost de vină vântul.
A doua oară, alţi dilimani au deschis capota de la Logan
şi au furat carboratorul, jigleoarele şi nu mai ştiu ce alte
pompe, că nu mă pricep.
Au şterpelit efectiv piesele de la motor. Ba mai mult, au
forţat uşile ca să le smulgă din balamale. Din nou, m-am
făcut că nu văd. Mai apoi, de la BMW, alţi ocnaşi au furat
oglinzile şi panoul cu siguranţe electrice şi cablurile
electrice. Am tăcut din nou. La fel şi atunci când am găsit
gunoaie, doze, ambalaje, şerveţele folosite în ambele
maşini, tomberonizate. Ieri mă duc din nou la autostradă.
Că deja locaţia are un nume, adoptat la unison de toată
Suceava. (...) Ajung.
Toate roţile de la Logan furate. Evident, şi roţile de la
BMW furate, că altfel nu se asortau. Au jecmănit şi
oglinzile. Am decis ca de data asta să-i dau pe mâna
Poliţiei pe hoţomani. Mă mir că n-au venit cu remorca să
ridice ambele maşini, măcar ştiau o treabă.
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Nu ar fi putut fi duse decât la fier vechi pentru câţiva lei,
aşa că dacă sunt colectori de fier vechi de bună credinţă,
daţi-mi roţile înapoi (vă plătesc eu paguba) şi daţi informaţii
Poliţiei despre tâlhari”, a scris Ştefan Mandachi pe reţeaua
de socializare.
Omul de afaceri Ştefan Mandachi a ajuns în atenţia
publică după ce a construit un metru de autostradă în
judeţul Suceava, ca formă de protest faţă de lipsa infrastructurii din Moldova.
Autostrada de un metru a devenit una dintre atracţiile
turistice din judeţul Suceava. Antreprenorul a decis, în
luna martie, ca două autoturisme tamponate să fie
amplasate în zonă, pentru a avertiza şoferii pe ce drumuri
„catastrofale” circulă.
www.mediafax.ro

CINE SUNT CEI CARE PRIMESC
CELE MAI MARI PENSII

Adevărul a ieșit la iveală! O categorie de români au primit
o adevărată avere. Aceștia au încasat pensii de peste
4000 de lei pe lună.
Este vorba despre pensiile speciale primite de foştii
judecători şi foştii procurori. Acestea au crescut în doar
un an, din 2018 până în 2019, cu 4.253 de lei, adică de
două ori salariul minim brut pe economie.
Această sumă reprezintă patru pensii medii în România.
Țara noastră este la printre primele în Europa privind
discrepanța atât de mare. Pensiile speciale încasate de
foştii judecători şi foştii procurori au crescut în perioada
aprilie 2018 – aprilie 2019 cu 4.253 de lei, scrie Adevărul.
Pensiile magistraţilor au ajuns luna trecută la 18.150 lei,
faţă de 13.897 lei în aprilie 2018. Din această sumă de
bani doar 2.760 de lei sunt plătiţi în baza contributivităţii
magistratului, iar ceilalți 16.959 lei sunt viraţi lunar din
bugetul de stat.
„Legea prevede clar, la art. 85 că pensiile de serviciu ale
judecătorilor şi procurorilor, precum şi pensiile de urmaş
se actualizează ori de câte ori se majorează indemnizaţia
brută lunară a unui judecător şi procuror în activitate, cu
luarea în considerare, în procent, a sporurilor intrate în
baza de calcul la acordarea pensiei de serviciu, precum şi
a sporului de vechime. Dacă la actualizare rezultă o
pensie specială mai mică, se păstrează cea mai mare. În
plus, pensiile magistraţilor reprezintă 80% din salariul de
bază brut lunar şi sporurile avute în ultima lună de activitate
înainte de data pensionării”, au declarat specialiștii din
domeniu.
„Salariul de bază plătit lunar magistraţilor ajunge la
maximum 25.000 de lei, la care se adaugă însă o
multitudine de sporuri: pentru condiţii grele de muncă,
periculoase sau vătămătoare între 3.000 şi 4.000 de lei;
pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică şi pentru
asigurarea confidenţialităţii 2.600 – 3.700 lei; indemnizaţie
pentru titlul de doctor 950 lei.

Acestor sporuri li se adaugă şi indemnizaţia de hrană în
valoare anuală de 4.160 lei”, arată datele publicate de
Ministerul Justiţiei, citate de Adevărul.
Pe de altă parte, pensiile parlamentarilor au crescut și ele
cu 679 lei într-un an. De asemenea și personalul auxiliar
parchetelor şi judecătoriilor, au avut parte de o majorare
de 369 lei (4.201 lei). „Foştii funcţionari ai Curţii de Conturi
au încasat în medie 7.744 lei luna trecută (creştere de
129 de lei în ultimul an), foştii piloţi din Aviaţia Civilă au
primit 10.869 lei (cu 118 lei mai mult decât în aprilie
2018), iar foştii diplomaţi o pensie medie de 5.534 lei (cu
doar 55 de lei mai mult decât în aprilie 2018)”.
www.bugetul.ro

ORAȘUL ÎN CARE SE FAC
CUNUNII ÎN AER LIbER,
6 LUNI PE AN. IAR LOCAȚIILE,
CU AdEVĂRAT SPECIALE

Într-un oraș din România tinerii care vor să se căsătorească
se pot bucura de cununii oficiate în aer liber. Două locații
speciale sunt puse la dispoziție de primărie timp de șase
luni pe an.
Tinerii care se vor căsători la Deva se pot bucura, de
acum, de cununii civile în aer liber, timp de şase luni pe
an, fără plata unei taxe speciale.
Primăria Municipiului Deva le pune la dispoziţie două
locaţii din oraş, special amenajate în acest scop - Parcul
„Cetate" și Cetatea Deva, unde pot spune "Da" toți mirii
care își programează cununia civilă în perioada mai-octombrie. În ambele locaţii, căsătoriile vor fi oficiate după
un program special.
Potrivit reprezentanţilor Stării Civile Deva, în intervalul
mai-octombrie, căsătoriile pot fi oficiate şi în locaţii private,
special amenajate, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică,
după încheierea unui protocol de colaborare cu Consiliul
Local Deva prin Direcţia Publică Locală de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă Deva.
În celelalte șase luni ale anului (noiembrie-aprilie), toate
cununiile civile vor fi oficiate doar la Casa Căsătoriilor.
www.dcnews.ro
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Votantule ! Re-Învie ... DACIA !
Vrei să ai o Țară puternică și un Popor prosper?

Votantule, ascultă ce trebuie să-ți ofere un viitor
președinte :
1 - Cetățenia să se acorde numai celor care și-o
doresc și care declară că iubesc țara noastră, ei trebuind să știe limba noastră și istorie noastră.
Cetățenia nu e pentru toată lumea și nu pentru totdeauna, putând să fie revocată în cazul în care
principiile de mai sus nu sunt respectate.
2 - Istoria noastră să fie re-scrisă cu cel mai înalt grad
de responsabilitate, atât cea prezentă, cât si cea
trecută, iar cei care o scriu să fie responsabili, în
fața justiției, în cazul când o scriu intenționat greșit.
3 - Rezultatul referendumului din 2009 pentru reducerea numărului de parlamentari să fie respectat.

4. - Să se introducă obligativitatea serviciului militar
pentru tinerii de 20 de ani. Apoi, în fiecare an, timp
de 2 săptămâni, aceștia să practice cunoștințele
dobândite în serviciul obligatoriu. Recruții vor primi
uniformă și o armă. La vârsta de 50 de ani, aceștia
predau uniforma, dar pot păstra un pistol. (
asemănător cu ce se întâmpla in Elveția ).

5 - Infracțiunile de furt din bani publici, comise de
demnitari, să fie imprescriptibile.( vezi statul Singapore )
6 - Demnitarii si familiile lor (copii, părinți) să isi asume
obligația de a folosi doar sistemul public de
sănătate. În caz contrar, îsi pierd calitatea de demnitar. ( vezi statul Singapore)

7 - Copiii demnitarilor vor învăța doar în sistemul public de învățământ de stat, nu în cel privat și nici în
străinătate.

8- Orice pedeapsă pe care o primește un demnitar
pentru infracțiuni comise în timpul mandatului să fie
dublată.
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26 - În procesele câștigate la CEDO , daunele să fie
plătite de către judecătorii care au dat sentintele
greșite.

11 - Interzicerea totală a traseismului politic.

28 - Depolitizarea autorităților de reglementare si control (fisc, media, protecția consumatorului, etc).

12 - Interzicerea prin lege a dreptului parlamentarilor
de a se pronunța în privința cercetării unui demnitar/coleg.

Program pentru ]ar~
Întâi pentru Noi
[i apoi pentru al]ii!

l

9 - Averea demnitarilor care nu poate fi justificată să
fie confiscată, la fel și a rudelor care nu o pot justifica. În felul acesta poate nu s-or mai aventura toți
penalii pentru a ocupa funcții parlamentare/ politice.

10 - Parlamentarii vulgari, nepoliticoși, trebuie să restituie 50% din sumele primite, ca și indemnizatia, la
primul incident; la al doilea, să fie excluși.

Dr. Napoleon Săvescu

22 mai, 2019

13 - Redeschiderea tuturor dosarelor care s-au închis
prin prescriere, ale foștilor și actualilor demnitari.
14 - Cheltuielile parlamentului să fie reduse cu 50% .
Ei sunt acolo pentru Țară și nu pentru profitul personal.( vezi Suedia )

15 - Produsele/serviciile din institutiile de stat să fie
în proportie de 99 % produse în România.

16- Reintroducerea pedepsei cu moartea pentru
infracțiuni deosebit de grave sau infractorii să fie
oferiți pentru serviciul public: donare de organe.
17 - Înăsprirea pedepselor din codul rutier.

18 - Puscăriașii să muncească
pentru cazare, mâncare, îngrijire
medicală.
Pușcăria nu trebuie să fie un hotel
cu mâncare, spălat, călcat, îngrijire medicală
si toate să fie plătite de contribuabili/ de
noi.
19 - Înlocuirea prin lege a
denumirii de rrom, cu
denumirea corecta de
indian / țigan .
20 - Anularea
subvențiilor de
la buget către
cultele religioase.

21 - Mărirea alocației pentru copii.
22 - Părinții care nu-și trimit copiii
la școală să fie decăzuți din
drepturi până la închisoare.

23
Interzicerea
exploatării zăcămintelor
de orice fel, prin metode
care duc la distrugerea pe
termen lung a mediului
înconjurător.

24 - Reîmpădurirea terenurilor defrișate, costurile urmând să fie suportate sau imputate tuturor celor
care le-au defrișat day care trebuiau să apere
pădurile, nu să le distrugă!
25 - Interzicerea vânzării pământului agricol românesc cetățenilor fără cetățenia țării noastre ( ca in
Israel ).

27 - Deschiderea unui proces împotriva tuturor
guvernanților care se fac vinovați de distrugerea industriei și flotei, proces care să nu dureze mai mult
de 3 luni.

29 - Desecretizarea tuturor contractelor civile făcute
cu statul român.

30 - “Catedrala Neamului” să devină și o școală pentru copiii defavorizați, cămin pentru unii bătrânii fără
ajutor și spital social – administrarea și costurile să
fie în sarcina Bisericii Române.( așa cum este și in
Franța ).

31 - Președintele Țării, votat de popor, să își asume
și funcțiile primului ministru, să nu mai fie doar o
marionetă în mâinile unor poltiticieni mercantili ( ca
in SUA ).

In final trebuie sa precizez că toate legile din țara
noastră trebuiesc schimbate în interesul poporului și
nu al guvernanților altor tari sau sa servească al unor
corporații străine de interesele patriei noastre!

Dacă ce am scris mai sus contravine unor norme europene, Constitutiei, legislației ,locale sau europene,
trebuie , sa nu uitam ca înaintea tuturor legilor, interesele țării și poporului nostru trebuie sa primeze !
Întâi pentru Noi și apoi pentru alții!
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ZIUA COPILULUI - 1 IUNIE

Ziua Copilului, numită şi Ziua Internaţională a Copilului, este în multe ţări o sărbătoare pentru copii. În
România se sărbătoreşte în data de 1 iunie.
Aşadar, 1 iunie reprezintă Ziua Copilului, ziua în care
toţi copiii trebuie să se simtă bine, să primească
cadouri, să se distreze împreună. În această zi,
fiecare dintre noi îşi aminteşte de momentele frumoase ale copilăriei, întorcându-se cu gândul în trecut
sau retrăind-o prin ochii oricărui copil.
Ziua Copilului este o sărbătoare care ne îndeamnă
să ne minunăm şi să ne bucurăm de fiecare zi şi clipă
a vieţii, precum cei mici. Să sarbatorim alături de copii,
nepoţii, fraţii sau vecinii noştri şi să ne lasăm inspiraţi
de bucuria lucrurilor simple sau … să nu uităm de
copilul din noi. Aşadar, această zi este un bun prilej
pentru a uita de toate grijile, de a ne aminti de „cea
mai frumoasă iluzie” … copilăria.
1 Iunie, Ziua Internaţională a Copilului trebuie să
însemne multe bucurii pentru copii, baloane colorate,
jucării, dulciuri, hăinuţe noi, jocuri şi distracţii în parcuri, prietenii noi, generozitate, dragoste, inocenţă,
puritate, duioşie, pictură, dansuri, plimbări, desene pe
asfalt, filme, urări, felicitări.

Istoric, tradiţie
Ziua Copilului a fost menţionată prima dată la
Geneva, la Conferinţa Mondială pentru Protejarea şi
Bunăstarea Copiilor în august 1925, la care 54 de
reprezentanţi din diferite ţări au adoptat Declaraţia
pentru Protecţia Copilului. După această conferinţă,
multe guverne au introdus „Ziua Copilului”.
În Turcia, Ziua Copilului a fost sărbătorită pentru prima
dată în data de 23 aprilie 1920.
Ziua Internaţională a Copilului a fost sarbatorită pentru prima oara în lume în octombrie 1953 şi a fost
sponsorizată de către Uniunea Internaţională pentru
Bunăstarea Copilului din Geneva;
Ideea de a avea o zi internaţională i-a venit lui Rubab
Mansoor, elev în clasa a VIII-a şi a fost acceptată şi
adoptată de către Adunarea Generală a Naţiunilor
Unite în anul 1954.
În anul 1954, Fondul Internaţional pentru Urgenţe
ale Copiilor al Naţiunilor Unite (UNICEF) a emis o recomandare care prevedea faptul ca fiecare Stat să
dispună de o zi la aşa-numita „Ziua Copilului” (“Universal Children’s Day”).
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În România, Autoritatea Naţională pentru Protecţia
Drepturilor Copilului (ANPDC) s-a constituit la 1 ianuarie 2005, însă deocamdată nu se ştie cand a fost
sărbătorită pentru prima dată Ziua Internaţională a
Copilului
Cu toate acestea, investigaţiile continuă şi ne
bucurăm că există două date în care gândurile se
îndreaptă spre copii, aceştia având 2 zile ale lor:
· 1 Iunie – Ziua Internaţională a Copilului,
· 20 Noiembrie – Ziua Universală a Copiilor.
Nu se ştie exact de ce ziua de 1 Iunie a fost aleasă
ca Ziua Internaţională a Copilului, însă există o teorie
potrivit căreia, consulul general chinez de la San
Francisco a strâns un număr de copii orfani chinezi
pentru a sărbători Festivalul Dragonului, care s-a întâmplat să fie chiar pe 1 iunie, dată care a coincis, de
asemenea, cu Conferinţa de la Geneva.
De atunci s-a stabilit ca 1 iunie sa fie Ziua Internaţională a Copilului, mai ales în ţările comuniste.
În vest, această zi este sărbătorită în alte zile ale anului, dar nu i se acordă prea mare atenţie.
Astfel, această zi a fost interpretată ca fiind o sărbătoare comunistă.
Nu peste tot în lume Ziua Copilului se sărbătoreşte
pe 1 iunie.
Pentru UNESCO, de exemplu, Ziua Copilului este 20
noiembrie.
Din istoricul momentelor mai importante ale
mişcării de promovare a drepturilor copilului amintim:
Adoptarea de către Liga Naţiunilor Unite a Declaraţiei
Drepturilor Copilului – 1924,
Conferinţa Mondială pentru Protejarea şi Bunăstarea
Copiilor, organizată la Geneva – 1925,
Convenţia privind Drepturile Copilului – 1989,
adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite,
Convenţia Naţiunilor Unite (în luna septembrie) –
1990, ratificată şi de Parlamentul României.
Scop
Ziua Internaţională a Copilului are la baza şi
promovează schimbul reciproc de idei, dorinţa de a-i
face pe copii să înţeleagă acest concept, precum şi
iniţierea unei acţiuni de a promova bunăstarea copiilor
din toată lumea.

Ziua copiilor în lume
Data zilei copilului variază foarte mult între țări.
Aproximativ 30 de state au preluat 1 iunie de la China
și SUA.
Argentina sărbătorește a doua duminică din luna august.
Australia sărbătorește în prima duminică din luna iulie.
Brazilia sărbătorește în data de 12 octombrie.
Bulgaria sărbătorește în data de 1 iunie.
Cuba sărbătorește în a treia duminică din luna iulie.
Germania de la reunificarea Germaniei se sărbătorește în data de 1 iunie din timpul DDR-ului și 20 septembrie sărbătoarea Republicii Federale Germania.
India sărbătorește în data de 14 noiembrie.
Japonia sărbătorește în data de 5 mai.
Mexic sărbătorește în data de 30 aprilie.
Polonia sărbătorește în data de 1 iunie.
Republica Moldova sărbătorește în data de 1 iunie.

Turcia sărbătorește în data de 23 aprilie.
Ungaria sărbătorește în ultima duminică a lunii mai.

1 Iunie este ziua în care se celebrează miracolul
naşterii, miracolul purităţii, dar şi întoarcerea la
inocenţă.
Nu există limite de vârstă când vine vorba de a
sărbători Ziua Copilului. Oricare dintre noi, copil sau
adult, are voie să se simtă copil şi chiar este necesar
ca macăr o dată pe an să lăsăm în urmă problemele
de zi cu zi, să zâmbim curat şi să simţim că ludicul
înfloreşte în inimile noastre.
Copiii nu trebuie să fie neglijaţi nicicând, căci ei
sunt cei care ne fac de multe ori ziua mai bună şi pentru care ajungem la un moment dat să trăim. De ziua
lor aceştia merită o atenţie deosebită pentru a şti că
au anumite drepturi, că sunt importanţi.
ORICE COPIL
Orice copil are un nume,
Orice copil are o zi,
Lumina lui aprinsa-n lume
De noapte ne-ar putea pazi.
Orice copil are o tara,
Orice copil are parinti,
Descoperind din vara-n vara
Alt joc al pasilor cuminti.
Orice copil are o cale,
Orice copil are un gand,
Calatorind pe cer la vale
Si printre spini din cand in cand.
Orice copil crede-n povesti,
Adapostind o lume-ntreaga-n
Curatii ochi copilaresti.
Orice copil are o mare
Pe care-si poarta barca lui,
Dar nu se-asteapta sa coboare
La tarmul marii nimanui.
Orice copil culege fluturi,
De dorul unei mangaieri,
Si-ntoarce vremea la-nceputuri
Cu teama de-al rosti pe “ieri”.
Orice copil se poate face
Si floare si paun si cerb,
Silabisind cuvantul pace
Pe limba fiecarui herb.

Orice copil are sub gene
Si stropi de roua si ghetari,
Hraniti din legile viclene
Din jocul unor oameni mari
(George Tărnea)

comunitatea-spirituala.ro
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donald Trump amenință Iranul
cu distrugerea

Preşedintele Donald Trump a ameninţat, duminică, Iranul
cu distrugerea totală în cazul în care acest stat atacă interesele americane. Anunțul a fost făcut într-o postare pe
Twitter care stârneşte îngrijorare despre un potenţial
conflict între cele două state, într-o perioadă în care
tensiunile din relaţia bilaterală au escaladat.
„Dacă Iranul doreşte să se lupte, va fi sfârşitul oficial al
Iranului. Fără ameninţări, vreodată, la adresa SUA”, a
avertizat liderul de la Casa Albă.
Tensiunile dintre Washington şi Teheran s-au exacerbat
după ce SUA au anunţat desfăşurarea în Golf a portavionului
Abraham Lincoln şi a bombardierelor B-52, invocând
existenţa unor ameninţări din partea Iranului la adresa
trupelor şi a intereselor sale. Trump a înăsprit sancţiunile
economice la adresa Iranului, pe lângă întărirea prezenţei
militare americane în regiune, transmite Agerpres.
Teheranul a calificat manevrele SUA drept un război psihologic şi un joc politic.
Ministrul iranian de externe Mohammad Javad Zarif a
minimalizat sâmbătă posibilitatea unui noi război în regiune.
La încheierea unei vizite în China, Zarif s-a declarat „sigur
(…) că nu va exista un război deoarece noi nu dorim
conflict şi pentru că nimeni nu îşi face iluzii în privinţa
capacităţii sale de a înfrunta Iranul în regiune”, conform
agenţiei Irna, citată de AFP.
Americanii au votat împotriva începerii războiului.
Donald Trump are motive de tristeţe, după ce unul din
planurile sale a fost dejucat de Congres. Astfel, a fost
dată decizia privind intrarea în război a Americii împotriva
Iranului.
Administraţia preşedintelui Donald Trump nu are permisiunea
Congresului de a intra în război cu Iranul, a declarat joi
Nancy Pelosi, preşedinta democrată a Camerei
Reprezentanţilor (camera inferioară), pe fondul escaladării
tensiunilor în regiune.
www.capital.ro

Ungaria face lobby în SUA
pentru obținerea gazului
din Marea Neagră

Ungaria se va reorienta către Rusia ca furnizor de gaze
naturale, dacă grupul american Exxon Mobil nu decide
până în septembrie să investească în proiectul masiv din
Marea Neagră în care operează împreună cu grupl OMV
Petrom din România, a declarat ministrul de maghiar de
externe Peter Szijjarto pe 15 mai în cadrul unei vizite
efectuate la Huston, SUA.

Cu câteva zile în urmă (13 mai), premierul Ungariei, Victor
Orban, s-a întâlnit cu președintele american Donald Trump
la Washington, într-o vizită de coordonare a politicii externe
regionale. Oficiali ai administrației americane spun că
invitația la Casa Albă - prima pentru un prim-ministru
maghiar de mai mulți ani de zile - face parte dintr-o
strategie concertată de reangajare a națiunilor din Europa
Centrală, întrucât Rusia și China încearcă să exercite
influență în regiune.
Exxon analizează câțiva factori înainte de a decide să
investească în proiectul Neptun Deep din România, a
declarat miercuri purtătoarea de cuvânt a grupului, Julie
King. ,,Exxon Mobil poate fi cel care schimbă jocurile în
oferta de energie a Europei. Dar ar trebui să ia decizia
finală de investiție", a precizat P. Szijjarto pentru Reuters,
în timpul interviului acordat la Houston, unde a participat
la deschiderea unui oficiu consular maghiar.
Exxon și OMV Petrom (subsidiara din România a grupului
energetic austriac OMV) au amânat decizia privind exploatarea câmpului de gaze naturale până la revizuirea
cadrului legal. Conform estimărilor, câmpul deține între
42 și 84 miliarde de metri cubi de gaze naturale.
www.defenseromania.ro

Sistemul UE pentru urmărirea
comercializării produselor din
tutun a devenit operaţional

"Sistemul european pentru urmărirea comercializării produselor din tutun, care include elemente de siguranţă, a
devenit operaţional astăzi. Primii producători din Uniunea
Europeană au solicitat şi au primit mărci de urmărire a
ţigărilor şi produselor artizanale. Consumatorii vor observa
în curând mărci de localizare pe pachete, precum şi
elemente de siguranţă", a anunţat luni Comisia Europeană.
Mărcile de urmărire le vor permite autorităţilor naţionale
să localizeze deplasarea pachetelor în reţelele legale de
comercializare din spaţiul UE. În ultimele zile, agenţii economici (producători, distribuitori şi proproetari de magazine
etc.) din UE au început procedurile de înregistrare.
"Instituirea sistemului european de urmărire a comercializării
produselor din tutun şi elementele de siguranţă reprezintă
un moment important în combaterea de către UE a comerţului
ilicit de produse din tutun", a declarat comisarul european
pentru Sănătate şi Siguranţă Alimentară, Vytenis Andriukaitis.

Cazul Huawei-Google.
Războiul Rece tehnologic dintre
SUA şi China generează apariţia
unei noi Cortine de Fier

Abordarea dură a Administraţiei Donald Trump în conflictul
cu Beijingul riscă să accelereze dezvoltarea a două lumi
diferite în domeniul tehnologiei informaţionale, izolând şi
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mai mult circa 20% din utilizatorii de Internet, comentează
cotidianul The New York Times.
"China a pierdut aproape două decenii pentru a construi
un zid digital între ea şi restul lumii, o barieră unilaterală
menită să ţină departe companii precum Facebook şi
Google, permiţându-le însă rivalilor chinezi să meargă în
străinătate şi să se extindă în lume. Acum, preşedintele
Donald Trump izolează acest zid de pe partea cealaltă",
notează editorialistul Li Yuan într-un articol publicat în cotidianul The New York Times sub titlul "În contextul în care
Huawei pierde Google, războiul tehnologic SUA-China
primeşte propria Cortină de Fier / Abordarea dură a Casei
Albe ameninţă să accelereze dezvoltarea a două lumi
tehnologice, izolând şi mai mult o cincime din utilizatorii
de Internet".
Google a început luni limitarea furnizării de servicii software
acordate gigantului de telecomunicaţii Huawei, după o
ordonanţă emisă de Casa Albă săptămâna trecută prin
care s-a decis restricţionarea accesului companiei chineze
la tehnologie americană. Sistemele de software ale Google
sunt utilizate la smartphone-urile Huawei, aplicaţiile fiind
preinstalate la toate dispozitivele Huawei comercializate
în lume. În funcţie de modul de aplicare a ordonanţei
prezidenţiale americane, utilizarea acestor sisteme de
operare riscă să se blocheze.
Pentru Huawei, impactul puternic va fi în străinătate, dat
fiind că în China clienţii au deja acces limitat la serviciile
Google. Măsura companiei americane va avea cele mai
mari efecte în zone precum Europa, unde a devenit unul
dintre cei mai mari vânzători de smartphone-uri. În mod
inevitabil, vor urma şi alte companii. Practic, manevra
generează presiuni asupra visurilor Huawei de extindere
pe plan internaţional.
"În cazul în care China şi Statele Unite au lansat un
Război Rece tehnologic, atunci ordonanţa contra Huawei
poate fi percepută cel mai bine ca fiind începutul unei
Cortine de Fier digitale. În această perspectivă potenţială
asupra viitorului tehnologic, China va continua să ţină la
distanţă cea mai mare parte a lumii. Conform acestei
ipoteze, în schimb, Statele Unite şi multe alte ţări vor
bloca, la rândul lor, tehnologia chineză. Înăsprirea poziţiei
americane închide multe dintre modalităţile folosite de
SUA şi China pentru schimburi de idei şi pentru colaborarea
în afaceri în pofida strictului regim chinez de cenzură.
Închiderea acestor uşi ar putea avea efecte profunde nu
doar asupra afacerilor din domeniul tehnologic, ci şi asupra
modului în care lumea va utiliza şi va înţelege dispozitivele
şi serviciile viitorului", subliniază editorialistul NYT.
Oricum, cenzura aplicată de China şi controlul strict asupra
activităţilor digitale ale cetăţenilor chinezi izolaseră deja o
cincime din populaţia care utilizează Internetul pe plan
global, astfel că a apărut o generaţie care nu ştie ce
înseamnă o căutare pe Google sau utilizarea unui canal
YouTube.
"Noua abordare agresivă a Statelor Unite va conduce
doar la accelerarea acestui proces, deschizând o fereastră
potenţială ca într-o zi cetăţenii Chinei să utilizeze doar
telefoane chineze sau dispozitive dotate cu cipuri şi softuri
locale. Iar acest lucru se întâmplă cu o viteză care a şocat
multă lume în China", atrage atenţia editorialistul NYT.
Nu este clar dacă deciziile Administraţiei Trump vor reuşi
să izoleze Huawei de restul lumii. Casa Albă depune
eforturi pentru a convinge alte ţări să achiziţioneze echipamente produse de Huawei, invocând preocupări privind
spionajul. Huawei a negat că ar spiona pentru Administraţia
Chinei. "Atacul asupra Huawei intervine în contextul
înrăutăţirii conflictului comercial, fiind doar o piesă pe o
tablă de joc mai amplă", subliniază editorialistul Li Yuan.
www.mediafax.ro
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Festivalul Internațional de
Poezie bucurești, Ediția a X-a

Ce-a de-a X-a ediție a Festivalului Internațional de Poezie
București, a avut loc în perioada 13-19 mai 2019 și a fost
organizat de către Primăria Capitalei prin intermediul
Muzeului Național al Literaturii Române București, în
parteneriat cu Institutul Cultural Român și Biblioteca
Centrală Universitară Carol I și a fost un proiect cultural
finanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale.
În cadrul Festivalului au fost vernisate cinci expoziții: „Eli
Lotar (1905-1969)” găzduită de Muzeul Colecțiilor de Artă,
„Gherasim Luca – Erou limită” și „Cele mai frumoase cărți”
găzduite de Muzeul Național al Literaturii Române, sediul
din Calea Griviței 64-66, „Genica Athanasiou: muză și
parteneră a lui Antonin Artaud”, găzduită de Galeria
Galateca și „România-Franța. Itinerarii culturale în colecțiile
Bibliotecii Academiei Române”, găzduit de Biblioteca Academiei Române.
Festivalul a debutat cu o întâlnire pe care dramaturgul,
poetul și romancierul Matei Vișniec a avut-o cu elevii Școlii
Centrale, în cadrul activității FIPB = POETRY-FACE TO
FACE, deschiderea oficială, în prezența autorităților, premergând lecturilor publice de poezie susținute în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” susținute de: Marco
Antonio Campos (Mexic), Daniel Bănulescu, Denisa
Comănescu, Ioana Crăciunescu, Caius Dobrescu, Bogdan
Ghiu, Nora Iuga, Angela Marinescu, Ioana Nicolae, Ioan
Es. Pop și Radu Vancu. Moderatorul lecturilor a fost Ioan
Groșan, muzica fiind asigurată de către Cătălina Beta și
Albert Tajti.
Tot în prima zi, la Muzeul Național al Literaturii Române a
avut loc lansarea volumului de versuri: „Vi se pare cumva
nedreaptă dispariția dumneavoastră?”, editura Tracus Arte,
2019 de Matei Vișniec, carte prezentată de Ion Bogdan
Lefter, iar a doua zi, în Salonul „Carol I” al BCU, cu directorul Muzeului Național al Literaturiii Române în calitate

Romanian Journal • New York

de moderator, a avut loc „Colocviul Scriitorii și puterea”
printre invitați numărându-se: Ko Un (Coreea), Gabriela
Adameșteanu, Marco Antonio Campos (Mexic), Victor
Ivanovici (Grecia/România), Mircea Martin, Călin-Andrei
Mihăilescu (Canada/România), Arcadie Suceveanu (Republica Moldova), Eugen Uricaru (România), Matei Vișniec
(Franța/ România).
O altă parte a lecturilor publice de poezie s-a desfășurat
la Biblioteca Metropolitană București, printre cei care au
lecturat în această cochetă locație, numărându-se: Ionuț
Calotă, Clara Mărgineanu, Claudia Minela, Loreta Popa,
Mihaela Stanciu, Daniela Toma, Eugenia Țarălungă, Flaviu
George Predescu, Simona Grazia Dima, Horia Gârbea,
Niculina Oprea, Vasile Poenaru, Passionaria Stoicescu,
Florea Burtan, Aura Christi, Nicoleta Milea; Maria Postu,
Valentin Busuioc, George Daragiu, Denisa Duran, Nicoleta
Popa și Theodor Răpan.
Avanpremiera la audiția cu public a producției de teatru
radiofonic „Cuvintele lui Iov” de Matei Vișniec, cu adaptarea
radiofonică și regia artistică de Mihai Lungeanu, s-a
desfășurat la Librăria Librarium – din cadrul Teatrului
Național București, în prezența autorului, la fel ca și la
lansarea volumului de poezii. De altfel, Matei Vișniec a
fost unul dintre cei mai importanți invitați ai primei părți a
celei de-a X-a ediții a FIPB, pentru că în aceeași zi, în
Sala „Iosif Naghiu” a MNLR a avut loc spectacolul „Cum
am dresat un melc pe sânii tăi”, susținut de Théâtre du
Balcon, din Avignon, cu Salvatore Caltabiano, în regia lui
Serge Barbuscia iar la tranzit.ro, Simona Năstac a moderat
evenimentul: „Prezentare de artist și discuție cu Katalin
Ladik”.
Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu” a găzduit lecturile
poeților: Nuno Júdice din Portugalia și Ioan Es. Pop, profesoarele Angela Radu și Georgiana Bărbulescu, împreună
cu elevii, făcând scriitorului portughez o frumoasă surpriză
prin traducerea unor poeme și dând posibilitatea elevilor
să realizeze împreună cu acesta o lectură alternativă.

dE VÂNZARE ÎN bUCUREȘTI

Următoarea zi, a patra, a adus un nou rând de lecturi în
Aula BCU: Juan Carlos Abril (Spania), Gale Burns (Anglia),
Magda Cârneci, Dan Coman (România), Krystyna
Dabrowska și Czeslaw Dzwigaj (Polonia), Nuno Judice
(Portugalia), Dennis Maloney (SUA) și alții.
La MNLR, dar la sediul de pe strada Nicolae Crețulescu,
a avut loc „Lansarea numărului dedicat lui Michel Deguy
de revista Secolul 21” în cadul evenimentului „Cafeneaua
Critică” moderat de Ion Bogdan Lefter, cu participarea lui
M. Deguy, Alina Ledeanu, Constantin Abăluță, Mircea Martin și Dumitru Țepeneag.
Colegiul Național „Iulia Hasdeu” a găzduit lecturile lui Juan
Carlos Abril și Albert Mestres, în timp ce Liceul Teoretic
Bilingv „Miguel de Cervantes” Federico Díaz Granados
(Columbia) și pe a președintelui Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, Arcadie Suceveanu. Conferința susținută
de Adrian George Sahlean : „De ce este Eminescu cel
mai necunoscut mare poet național european?” eveniment
organizat cu sprijinul ICR, avut loc la sediul MNLR. Nu lipsite de interes au fost și evenimentele „Halucinarium” performance susținut de Serge Pey & Chiara Mulas (Franța)
un eveniment etichetat de Sezonul România – Franța,
care a avut loc pe Calea Giulești, într-o ambianță adecvată
mesajului pe care artiștii au dorit să-l transmită. Tot în
cadrul unui eveniment etichetat de Sezonul România –
Franța, au avut loc lecturile poeților: Michel Deguy, Marilyne
Bertoncini, Claudiu Soare, Werner Lambersy, Rodica
Draghincescu, Françoise Coulmin, Laurine Rousselet, Guy
Goffette (Franța) cu muzica: Nadia Trohin și Mircea Tiberian
(pian)
În șirul evenimentelor care au interferat FIPB cu programul
„Noaptea Muzeelor”, sâmbătă, în Grădina MNLR s-au organizat ateliere pentru copii și adolescenți, iar poeta Clara
Mărgineanu a lansat volumul bilingv de versuri „Femeia
albastră”, prezentat de: Adrian George Sahlean, George
Volceanov, Ștefan Mitroi, Ovidiu Mihăilescu și Martha Maria
Mocanu.
În ultima zi a avut loc o masă rotundă „Traducerea literară,
între world literature și global market” cu invitați: Luis
García Montero (Spania), Cătălina Matei (România), Bruno
Mazzoni (Italia), Hellmut Seiler (România/Germania) etc.
moderată de Bogdan Alexandru Stănescu. În închiderea
festivalului au recitat poeții: Guido Mazzoni (Italia), Moni
Stănilă, Alexandru Vakulovski, Adrian Alui Gheorghe,
Nichita Danilov, Gellu Dorian, Andrei Dosa, Robert Elekes,
Ioan Matiuț, Ion Mureșan, Dumitru Păcuraru, Alina Purcaru,
Radu Sergiu Ruba, Cassian Maria Spiridon, Lucian Vasiliu,
George Vulturescu, muzica fiind asigurată de formația
„Trei Parale”. Felicitări organizatorilor și participanților, indiferent de rolul și postura pe care au avut-o, mesajul cultural transmis s-a realizat numai printr-un consistent efort
comun.

www.dcnews.ro

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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Summitul de la Rășinari
Mihai Posada

În zilele de vineri 10, sâmbătă 11 și duminică 12 ale lunii
lui Florar 2019, la Rășinari, lângă Sibiu – prima gazdă
românească, în zilele precedente, a unui summit politic
european - au avut loc lucrările celei de-a XXV-a ediții a
Colocviului Internațional „Emil Cioran”, desfășurat cu începere de la 1994, când manifestarea aceasta științifică
și culturală – ce adună la un loc specialiști și public iubitor
de spiritualitate românească din Țară și din afara ei – a
fost inițiată la propunerea universitarului sibian Ion Dur,
preluată de regretatul poet neerlandez naturalizat sibian
Eugène van Itterbeek și a crescut în importanță, până
astăzi, ca un brand sibian ce nu poate fi nici diminuat, nici
neglijat pe viitor.
Ajuns la o ediție jubiliară,
Colocviul ce poartă numele
gânditorului de la Paris,
originar din Rășinarii Sibiului, a creat cadrul unui
veritabil summit cultural
sub coasta Boacii –
„muntele magic” al copilăriei invocate cu „nostalgia
Paradisului” de desțăratul
Cioran, unde s-a regăsit un
număr impresionant de
cercetători și admiratori ai
operei cioraniene, sosiți de
Alina Diaconu
la Sibiu și din alte localități
ale Țării și din străinătate. Evenimentul a avut un oaspete
de onoare cu totul deosebit, în persoana Alinei Diaconu,
venită tocmai „din... Patagonia” imaginată de Cioran în
convorbirile cu romanciera, traducătoarea și jurnalista din
Buenos Aires, celebră în Argentina și devenită recent membru al Uniunii Scriitorilor din România (USR), la Filiala
Sibiu. Strădania acestei recuperări de literatură românească
valoroasă, din exilul și diaspora sudamericană în literatura
română contemporană, precum și osârdia legată de invitarea tuturor participanților, de aducerea invitatei de la
aeroportul din București la Rășinari, se datoresc neobositei
energii managerial-culturale a dascălului de literatură Anca
Sîrghie, inițiatorul evenimentului acestei ediții jubiliare. Domnia Sa și profesorul de filosofie Ion Dur au jucat – ambii, de
pe poziția de cercetători ai gândirii literare românești – și
rolul de moderatori ai lucrărilor Colocviului.

Aspect din timpul lucrărilor

Comunicările invitaților au abordat, din varii perspective,
aspecte interesante din opera și viața fulminantului moralist
al lumii contemporane, declarat de experții europeni drept
cel mai mare stilist al limbii franceze, E. M. Cioran, fiul

preotului Emilian Cioran din Rășinari, ajuns protopop la
Sibiu în anul 1924. Dintre cei șaptesprezece comunicanți
invitați, zece sunt universitari, doctori, doctoranzi sau
studenți, unii prezenți, printr-o salutară tradiție, și la mai
multe dintre edițiile precedente.
Numărul mare, poate prea mare al comunicărilor, deși
prezentate pe parcursul a două zile, a făcut să pară îngust
timpul alocat, duminica fiind rezervată excursiei la Păltinișul
de deasupra Rășinariului, comuna în care mai dăinuie și
azi casele părintești, de odinioară, ale lui Octavian Goga
și Emil Cioran. Niciuna din aceste potențiale monumente
istorice de valoare universală nu este până în prezent
înregistrată, așa cum s-ar cuveni, în zestrea firească a
patrimoniului național căruia îi aparțin. Aceasta, din cauza
tărăgănelii birocrației noastre executiv-nematurizate, parcă
în ciuda eforturilor depuse de primarul localității sau de
reprezentanții altor instituții din România.
La sesiunea de comunicări
din prima zi, după alocuțiunile de deschidere rostite de organizatori, și-au
prezentat lucrările: Anca
Sîrghie - Emil Cioran,
licean la Sibiu, Mihai
Posada - Din publicistica
națională a lui Emil Cioran
– anul 1931, Ada Stuparu
(Craiova) - Emil Cioran, întâlniri cu Marin Sorescu,
Aurel Goci (București) Filosofia lui Emil Cioran,
trepte și ascensiune, Claudia Voiculescu (București)
ANCA SÎRGHIE prezentând - Simțirea și speranța lui
Emil Cioran, Vlad Bilevsky
cartea Alinei Diaconu
(București, student la Filosofie) - Emil Cioran și despărțirea de filosofie, Rodica Brad
- Tema originilor în corespondența lui Cioran și Doina Constantinescu - Diagramele nostalgiei din arhitectura discursului cioranian. Poeta Paula Romanescu (București) a
susținut un emoționant recital de poezie românească din
perioada detenției politice a luptătorilor patrioți anticomuniști
intitulat Timp de lacrimi și de sfinți, pentru imaginarea a
ceea ce s-ar fi întâmplat dacă atât de liberul gânditor de la
Paris ar fi rămas în România, o dovadă fiind chiar condamnarea fratelui său Aurel sau a prietenului de o viață
întru cugetare Constantin Noica. Cina festivă oferită tuturor
de Primărie la o mândră pensiune locală a încălzit prietenii
mai vechi sau mai recente, înfiripate între toți participanții,
ospătați cu bucate ardelenești, pâine albă și băuturi de
casă, de teasc și de cazan.
A doua zi, 11 mai, slujba religioasă de comemorare a gânditorului și a membrilor familiei sale din cimitirul Bisericii
ortodoxe „Sfânta Treime”, oficiată la ora 9 dimineața de
patru clerici locali, i-a adunat pe invitații Simposionului în
jurul mormântului Cioranilor, situat lângă monumentul vrednicului de pomenire Mitropolit al Ardealului, Andreiu Baron
de Șaguna și în apropierea locului de veci al părinților lui
Octavian Goga. Reveniți în Sala de ședințe „Emil Cioran” a
Primăriei Rășinari, participanții au ascultat comunicările
susținute de: Ion Dur - Adolescența erotică a septuagenarului
Emil Cioran, invitata de onoare Alina Diaconu - Emil Cioran
și Argentina, Marin Diaconu (București) - Emil Cioran – profesor de filozofie la Brașov, Anca Sîrghie - Întâlnirea lui Emil
Cioran cu Franța, Radu Petrescu (București) - Centenar.
Preotul Gh. Cotenescu și protopopul Emilian Cioran, oaspeți
și gazde la Congresul preoțesc de la Sibiu, martie 1919,
Gigi Sorin Sasu (Cluj-Napoca) - Melancolia discursului cioranian, Daniel Ioniță (președintele Academiei Româno-Australiene, Sydney) - Între confuzie și deznădejde – relevanța
lui Emil Cioran în situația geopolitică contemporană și Gheorghe Răducan (Râmnicu Vâlcea) Ediții Emil Cioran, în Biblioteca județeană „Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea.
Actrița bucureșteană Genoveva Preda a adus un elogiu femeii, adresat interogativ-retoric partenerei de viață a lui Cioran vreme de câteva decenii, la Paris și intitulat Unde se
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duc iubirile, Simone Boué?. A urmat spectacolul Exerciții de
admirație Emil Cioran, susținut pe ulițele comunei, în sălile
Școlii Gimnaziale „Octavian Goga” și încheiat în fața casei
unde a locuit în copilărie Cioran cu familia, de actori ai
Teatrului „Aureliu Manea” de la Turda, în colaborare cu
Asociația internațională de tineret „Become” din Sibiu.
Alina Diaconu a vorbit despre prietenia sa, datând din anul
1985, cu gânditorul rășinăreano-parizian, dar și despre prietenia legată cu Eugen Ionescu și cu Mircea Eliade, pe
care i-a întâlnit de multe ori la Paris, începând de la vârsta
de șaptesprezece ani. Apoi a prezentat comunicarea Emil
Cioran și Argentina, lansând cu acest prilej și traducerea
din spaniolă în românește, datorată Gabrielei Banu, prezentă
la lucrări, a volumului de memorialistică Dragă Cioran (Cronica unei prietenii), apărut ca „semnal editorial”, fără editură,
din pricina inerției neroditoare a salariaților Institutului Cultural
Român din București care, rămași în urma evenimentelor,
a solicitărilor culturale adresate și a propriilor promisiuni,
sugerau o lansare de carte... fără carte, obligând la samizdat
autorul întors – după 60 de ani de la emigrare – în Patria
Limbii Române, azi, când afirmăm aici 30 de ani de libertate
postcomunistă! Cartea are valoarea deosebită a unei
culegeri de documente inedite în spațiul românesc, din viața
lui Cioran. Sumarul cuprinde dialoguri, convorbiri telefonice,
dedicații pe cărți, articole din presa sud-americană, relatarea
întâlnirilor dintre cei doi și despre „iubirile secrete” ale septuagenarului îndrăgostit, părerile unor personalități despre
Cioran și zece scrisori păstrate de Alina Diaconu de la
marele prieten din Rue de l’Odéon. Cealaltă carte, prezentată
de autorul ei, este traducerea în limba engleză a studiului
semnat de Ion Dur, cu titlul Cioran. A Dyonisian with the
Voluptuousness of Doubt, prin care cercetarea profesorului
sibian intră pe piața mondială de carte.
În ziua următoare, duminică 12 mai, oaspeții au vizitat
Muzeul Etnografic al Comunei, au urcat în mod simbolic
Coasta Boacii, și au fost conduși la Păltiniș, unde își doarme
somnul de veci, în umbra vechiului Schit, Constantin Noica.
La mormântul filosofului, au asistat la o slujbă religioasă de
pomenire. S-a făcut un popas și la cabana în care a locuit
în ultimii patru ani filosoful și prietenul de o viață al lui Cioran.
În așezarea de păstori Șanta, parte a stațiunii montane, familia Cioran deținea o casă de vară, unde Emil a scris celebrul volum Schimbarea la față a României, apărut în anul
1936 la editura Vremea.
Organizatorii summitului cultural de la Rășinari merită toată
recunoștința și lauda noastră pentru implicarea responsabilă, generozitatea și ospitalitatea dovedite și în acest an:
Bogdan Bucur, primarul comunei Rășinari, finanțatoare a
manifestării în cadrul Agendei Culturale 2019 prin Asociația
„Rășinari – Confluențe Europene”, care a asigurat cazarea
nesibienilor și masa oferită, după datină, tuturor celor prezenți
la eveniment; U.S.R. – Filiala Sibiu, reprezentată de însuși
președintele acesteia, condeierul Ioan Radu Văcărescu,
care i-a oferit o Diplomă de excelență invitatei de onoare a
Colocviului; Liga Culturală din Sibiu, condusă de Anca
Sîrghie, care a agrementat chiar și în afara summitului de
la Rășinari prima vizită a Alinei Diaconu în Transilvania.
Declarația de la Rășinari a celei de-a XXV-a sesiuni de
comunicări științifice prevede deschiderea a două case
memoriale, în comună: respectiv Muzeul Goga și Muzeul
Cioran. Alina Diaconu a mărturisit că a oferit originalele
celor zece scrisori ale sale primite de la Cioran, Bibliotecii
Naționale a Franței, mulțumită să le știe în „Sala Manuscriselor” din vechiul Palat Richelieu din Paris, aceasta tocmai pentru că „aici, la Rășinari, nu avea unde să le doneze”.
Toate comunicările și conferințele prezentate la această
ediție jubiliară vor fi tipărite într-un volum reprezentativ. A
fost luată tot acum hotărârea instituirii unui Premiu literar
„Emil Cioran” la Rășinari, ce va fi acordat anual în timpul
desfășurării edițiilor viitoare ale Colocviului, prin colaborarea
între Filiala sibiană a U.S.R., Primăria Rășinari și Liga
Culturală Sibiu.
Cum încă ne mai salutăm cu “Hristos a înviat/ Adevărat, a
înviat”, facem acum și aici urarea: -Să fie într-un ceas bun!

Sibiu-pe-Cibin, 15 mai 2019.
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Apare o nouă autostradă!

Vești bune pentru toți șoferii din România pentru că
apare o nouă autostradă. Proiectele de infrastructură
din țară încep ușor ușor să prindă contur.
Conform ministrului Transporturilor, anul aceasta va
fi lansată procedura pentru proiectul „Autostrada Nordului”, respectiv, Drumul Expres „Petea – Satu Mare
– Baia Mare”. Răzvan Cuc a menționat faptul că
documentația pentru reactualizarea Studiului de Fezabilitate este deja în pregătire.
”Autostrada Nordului, de la Suceava la Petea, este
prinsă în Master planul pentru transporturi ca perioadă
de implementare 2021 – 2030, așa cum erau multe
obiective pe care noi le-am devansat. În cursul acestui
an, prin iulie, august, dăm și noi drumul la un studiu
de fezabilitate pentru tronsonul de autostradă sau
drum expres între Petea și Baia Mare, ce va fi ne va
arăta studiul de fezabilitate. Răzvan Cuc a ajuns la
Satu Mare pentru a verifica stadiul lucrărilor pentru
centura orașului și s-a arătat nemulțumit de ce a găsit
la fața locului. Ministrul Transporturilor a trecut la
amenințări conoform cărora va relzilia contractul în
cazul în care lucrările nu vor avansa vizibil.

Romanian Journal • New York

”Nu veniți cu scuze, pentru că sprijinul îl aveți. N-am
nicio ezitare să reziliez contractul, niciuna nu am în
cazul în care constructorii nu-și fac treaba. Ori
lucrează cum trebuie, ori pleacă acasă. Eu vreau ca
în România să avem infrastructură (…)Vreau ca până
la sfârșitul anului să ajungeți undeva la 70-80 la sută,
pentru că puteți. Nu-mi rămâne decât să vă urez mult
succes, mă întorc pe șantier și sper să nu fi fost doar
o mobilizare de conjunctură”, a declarat Ministrul
Transporturilor. Totodată, Ministrul Răzvan Cuc a precizat că anul aceasta va fi lansată procedura pentru
proiectul „Autostrada Nordului”, respectiv, Drumul Expres „Petea – Satu Mare – Baia Mare”, documentația
pentru reactualizarea Studiului de Fezabilitate fiind
deja în pregătire.

Gerovital Men – gamă completă
de îngrijire pentru bărbații activi

Încă de la primul pas făcut în lumea cosmeticelor,
Gerovital s-a concentrat pe inovație și eficiență, reinventându-se încontinuu. De data aceasta, noutatea
cu care brandul vine pe piață este o gamă special
concepută pentru barbații care își doresc performanță
și în rutina zilnică de îngrijire, nu doar în domeniile în
care activează.
Principalele vedete ale liniei Gerovital Men sunt Fiolele
cu acid hialuronic pentru bărbați, care cresc rezistența,
elasticitatea și nivelul de hidratare al pielii, datorită
combinației de principii active și a două tipuri de acid
hialuronic. Serul este conceput într-o formulă și
concentrație specifică pielii bărbaților, diminuând
efectele neplăcute ale bărbieritului zilnic și revitalizând
tenul.

Fiolele anticădere sunt o altă abordare nouă asupra
produselor destinate bărbaților. Redensylul acționează
asupra cauzelor căderii părului, Glicina mărește
rezistența firului de păr, iar Procapilul, Biocapigenul
și Vitaminele din grupa B reduc sebumul și mătreața,
lăsând părul dens și mătăsos.
Concepută special pentru pielea bărbaților, prin
combinația complexă de principii active: IonMoistᵀᴹ4Men și a două tipuri de acid hialuronic,
Crema antirid cu acid hialuronic restabilește tonusul
pierdut.
Printre cele 21 de produse ale gamei Gerovital Men
se află și: Șamponul Anticădere cu efect de întârziere
a îmbătrânirii și atrofierii rădăcinii firelor de păr,
Șamponul Antimătreață cu acțiune antimicotică elimină
mătreața, roșeața și usturimea scalpului și Șamponul
pentru utilizare zilnică, cu acțiune delicată și efect
reparator, potrivit persoanelor care au nevoie de
spălări zilnice ale părului.
Gelurile de duș 3 în 1 sunt destinate curățării feței,
corpului și părului, având un efect ușor răcoritor și
energizant. Acestea sunt completate de Deodorantele
– Antiperspirant Gerovital Men, fară alcool, cu parfumuri masculine persistente.
În funcție de nevoile specifice tenului, Spuma de Ras
îmbogățită cu extract vegetal de Boswelliam Serrata
și Pantenol, aderă perfect la piele, înmuind barba și
asigurând un bărbierit total, fără iritații. Pentru pielea
sensibilă, Spuma de ras Sensitive este creată special
pentru a calma, a îngriji și a proteja pielea în timpul
bărbieritului, lăsând-o suplă și relaxată.
www.capital.ro
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Adio vechiului kilogram. Noile definiţii mondiale
pentru sistemele de măsurare kilogram, amper,
kelvin şi mol au intrat în vigoare

Noul Sistem Internaţional de
Unităţi (SI) a fost aprobat în
noiembrie 2018, la Versailles,
în apropiere de Paris, de
Conferinţa generală pentru măsuri şi greutăţi, creată la sfârşitul secolului al XIX-lea şi care
se reuneşte o dată la 4-6 ani.
Reprezentanţi din 60 de ţări au
adoptat atunci o "decizie
istorică" în favoarea redefinirii
Sistemului Internaţional de
Unităţi (SI), modificând astfel
definiţiile mondiale pentru kilogram, amper, kelvin şi mol.
Anterior, obiectul pe baza căruia se stabilea definiţia masei era un cilindru fabricat în
1879, dintr-un aliaj de platină (90%) şi iridiu (10%). Fostul prototip internaţional al kilogramului este păstrat într-o cameră etanşă de la sediul BIPM (Bureau international des
poids et measures) din Sèvres, în apropiere de Paris. Kilogramul, ca unitate de măsură
a masei, era definit ca egal cu masa prototipului în Sistemul Internaţional. Cum obiectul
original era considerat de o importanţă uriaşă, specialiştii au folosit mai multe copii ale
acestuia. Problema a fost că, cel mai recent când a fost comparat cu aceste copii de
lucru, kilogramul original s-a dovedit un pic mai greu decât acestea (5/100 de milioane
mai greu). Explicaţia era că fiecare copie pierde câţiva atomi de metal de câte ori este
aşezată pe un cântar.
Variaţiile de masa pot fi lipsite de importanţă pentru omul de rând, dar pot deveni problematice, de exemplu, în domeniul dezvoltării tehnologiilor cuantice.
De luni, kilogramul va fi definit pornind de la constanta lui Planck din fizica cuantică.
De asemenea, kelvin (unitatea de măsură pentru temperatură) va fi redefinit pe baza
constantei lui Boltzmann, amperul (unitatea pentru măsurarea curentului electric), pe
baza sarcinii electrice a unui proton, în timp ce molul (cantitatea de substanţă) va fi
definit pe baza constantei lui Avogadro.

România şi Ungaria supun votului statelor UE
o reformă a distilării de băuturi alcoolice
în gospodării

Miniştrii finanţelor din UE vor
discuta la reuniunea de vineri
solicitarea României şi Ungariei de a relaxa legislaţia producerii de băuturi spirtoase în
gospodării, o practică tradiţională în Europa de Est şi
Centrală, limitată în cadrul UE
din motive de sănătate publică.
Normele UE interzic acum distilarea la domiciliu, deşi proprietarilor de livezi care îşi duc
fructele proprii în distilerii, pentru a le transforma în rachiu, le
este permis să ia o parte din
cantitatea obţinută pentru uz personal, achitând jumătate din accize.
La iniţiativa României, care deţine preşedinţia rotativă a UE până în iunie, se va discuta
în cadrul reuniunii ECOFIN, printre altele, despre Directiva privind structurile accizelor la
alcool şi băuturi alcoolice. România doreşte să ridice interdicţia de distilare la domiciliu
şi să dea ţărilor opţiunea de a elimina în totalitate accizele.
Iniţiativa este susţinută de Ungaria, al cărei prim-ministru, Viktor Orban, a modificat legile
pentru a permite distilarea la domiciliu în 2010, modificări găsite ilegale de către instanţa
supremă a UE, în 2014. Cultivatorilor de fructe din România şi Ungaria le este deja
permisă producţia a 50 de litri de rachiu pentru uz personal în fiecare an, impozitată la o
rată mai mică decât în alte ţări UE.
Reforma, sugerată de România, a propunerii legislative a UE care prevede reducerea
taxelor, ar permite ţărilor să nu perceapă nicio taxă. Pragul pentru cantitatea de băutură
produsă pentru utilizare personală ar trebui ridicat la 100 de litri în România şi Ungaria şi
50 de litri în celelalte state UE. Reforma ar legaliza, de asemenea, distilarea la domiciului,
o mişcare considerată binevenită de alte state, inclusiv Austria, potrivit oficialilor. Berea şi
vinurile de casă sunt deja legale şi nu implică accize, la nivelul UE.
Propunerii, care necesită susţinerea tuturor statelor UE pentru a fi aprobată, i se opun
Germania, Italia, Suedia şi Bulgaria, potrivit unui document al UE. Bulgaria a manifestat
temeri în legătură cu faptul că reforma ar putea permite vânzarea ilegală de rachiu românesc peste graniţă, afectând producţia locală, potrivit unui oficial bulgar.
www.mediafax.ro
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FESTIVALUL
”ZIUA ROMÂNIEI”
în New York,
pe Broadway

âmbătă, 18 mai a.c., într-o atmosferă entuziastă,
Sspecific
românească, mii de oameni au participat

la Festivalul ”Ziua României”, festival care s-a
desfășurat în inima New Yorkului, pe celebra arteră
Broadway, în Districtul Financiar.
Ajuns la cea cea de-a XX-a ediție, festivalul a demonstrat încă o dată că românii se bucură când sunt
împreună, ascultă cu mare plăcere muzică și melodii
interpretate de îndrăgiți soliști de muzică populară și
ușoară, încing o horă ”ca pe la noi” și, în felul acesta,
își exprimă cu mândrie dragostea și respectul pentru
țara natală, România. Căci nimic nu este mai înălțător
ca sentimentul de a aparține sufletește pentru
totdeauna etniei strămoșești și locului în care te-ai
născut. În acest an, festivalul a fost dedicat nu numai
românilor, dar și macedonenilor, macedo-românilor,
etnie de care aparține organizatorul, domnul Ștefan
Minovici.
Vremea a fost foarte prietenoasă cu oamenii, căci
soarele binefăcător le-a încălzit și mai mult inimile.
În tribuna oficială din fața scenei au luat loc oaspeți
de seamă: Lilla Debelka, secretara de stat pentru
românii de pretutindeni, Ion Jinga, ambasadorul
României la Misiunea permanentă de la Organizația
Națiunilor Unite (ONU), Adrian Zuckerman, propus
viitorul ambasador al Statelor Unite ale Americii în
România, preotul Chesarie Bertea, Valentin pipa,
vicepreședintele Consiliului de Afaceri RomânoAmerican (RABC), colonelul Florin Florea.
Cei care au adresat cuvinte de salut de la tribuna
festivalului și-au exprimat dragostea pentru patrie și
pentru oamenii ei, indiferent unde se află pe acest
pământ, și urarea de bine și mai bine pentru neamul
nostru.
De ani de zile, organizatorul principal al evenimentului
este domnul Ștefan Minovici. Redăm cuvintele sale,
așa cum apar pe situl festivalului.
"Am creat acest eveniment special pentru poporul
și țara în care m-am născut și am crescut, in onoarea
strămoșilor noștri și a iubitei noastre
Românii. Ediția noastră aniversară a două decenii
de la lansare reprezintă o celebrare specială de
împliniri și progrese remarcabile între comunitățile
noastre din Statele Unite și Canada și România. Am
început prima noastră ediție a Festivalului în anul
2000, cu Regele Mihai și Regina Ana a României,
care au prezidat peste Diaspora noastră din audiență
și mulți alți New Yorkezi. Legendarul Ilie Năstase a
jucat tenis pe asfaltul de pe Wall Street, iar primarul
Rudy giuliani ne-a dat binecuvântarea și ne-a oferit
licența pentru realizarea noastră istorică. Începând
cu acea zi din 2000, legătura dintre cele două națiuni
a devenit extrem de puternică pe măsură ce România
a aderat la NATO și UE ca membru permanent.
Astăzi, Festivalul este organizat și administrat de
către Consiliul de Afaceri Româno-American (RABC)
și continuă să se inspire, să motiveze, să dezvolte și
să cultive cele mai bune valori și tradiții, oportunități
și realizări. Bine ați revenit la ediția XX a Zilei
României de pe Broadway Festival și vă mulțumim
că v-ați alăturat! Împreună vom sărbători douăzeci
de ani de putere și unitate în Financial District, de la
Broadway și Wall Street până la Bowling green
park. Sunt onorat de sprijinul vostru continuu și
nemărginit și rămân veșnic recunoscător românilor
din întreaga lume pentru încrederea și suportul oferit
Consiliului de Afaceri Româno - American.”
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VALENTIN pIpA, vicepreședintele Consiliului de
Afaceri Româno-American (RABC) a subliniat ideea
că această asociație contribuie substanțial la întărirea
legăturilor economice, precum și în alte domenii,
între Statele Unite și România. ”În prezent se face o
puternică pledoarie pentru obținerea atât de doritei
visa waiver (anularea vizei), astfel încât românii să
poată circula liberi în America. În ceea ce privește
Ziua României, este bine ca oamenii să știe că
această zonă din Manhattan nu este închisă decât o
singură dată pe an: de ziua noastră, a românilor. Și
este o onoare și o bucurie să amintesc că, de-a
lungul anilor, la festivalul nostru au fost invitați și au
participat personalități americane și românești de
prestigiu, cum sunt: David paterson, guvernator al
statului NY, george Maior, ambasadorul României
în SUA, Michael Bloomberg, primar al orașului NY,
Rudolf giuliani, primar al orașului NY, Emil Constantinescu, președinte al României între 1996 și 2000,
Regele Mihai I. Toți cei care au venit la festival sunt
primiți cu drag și invitați să guste din bucătăria
tradițională românească, în special delicioșii mici.”

Îmi place ceea ce văd: oameni îmbrăcați în costume
naționale, steagul nostru tricolor, cântece și dansuri
populare românești și macedonene, mâncare ca la
noi acasă, pe primul loc fiind mititeii, apoi horele
care s-au încins în fața scenei... Totul îmi amintește
de țara în care m-am născut. Felicitări din suflet
celor care continuă să simtă românește și să ne
facă și pe noi să fim părtași la o zi așa de specială.
Felicitări!”

ILONA VASILIU: ”Sunt în America de peste 40 de
ani, sunt americancă de foarte mulți ani, dar în
sufletul meu sunt tot româncă. particip cu drag la
această sărbătoare a noastră, a românilor. Mă bucur
că văd atâția români adunați laolaltă. pe copiii mei iam învățat românește. Am 5 nepoți de la două fete
și toți vorbesc românește, deși tații lor sunt americani-americani. Știm cu toții că sunt mari probleme
în țara noastră. Urmează alegerile din 26 mai. Îi
sfătuiesc pe români să meargă și să voteze pentru
mai binele țării. Locuiesc în pennsylvania, dar am
fost aici, în New York, la cel puțin 5 festivaluri. Vreau
să-i felicit pe organizatori și să le spun tuturor:
Trăiască România!”

CRINA BURDUI: ”În fiecare an, în luna mai, eu
aștept cu nerăbdare ziua în care are loc Festivalul
României pe Broadway. Și nu am fost dezamăgită
nici în acest an, dimpotrivă. Am venit cu fiica mea și
cu nepoții: John, noi îi spunem Ionel, care are 12 ani
și Crina, care are 9 ani. Vreau ca și ei să se bucure
de ceva deosebit. Și se bucură pentru că eu și soțul
meu am avut grijă să-i învățăm limba noastră străbună.
Da, ei vorbesc foarte bine românește și mi-au spus
că le place cum sunt îmbrăcați cei care dansează pe
scenă. Vorbeau de costumele noastre populare care
sunt, într-adevăr, foarte frumoase, aș spune că sunt
unice în lume prin frumusețe. Eu, de câte ori merg în
România, cumpăr câte ceva din portul nostru popular:
o ie, o pălărie din zona Maramureș, opinci, eșarfă de
borangic și altele, toate pentru ca nepoții mei și
cunoștințele mele din America să vadă ce frumos se
îmbrăcau dacii noștri, strămoșii noștri și să nu uite
unde ne sunt rădăcinile. puteți vedea că nepoții mei
sunt îmbrăcați în costume naționale românești. Sunt
mândră de ei. În legătură cu organizatorii festivalului
de astăzi, vreau să le spun că merită întreaga noastră
apreciere. Nu este deloc ușor să organizezi asemenea
eveniment. Mulțumim din toată inima!”

Dorind să aflăm părerea mai multor oameni participanți
la Festivalul ”Ziua României” de pe Broadway, neam apropiat de câțiva dintre ei și i-am rugat să ne
spună câteva impresii despre acest eveniment
deosebit. Iată răspunsurile primite.

ELENA BURCHEA: ”Am participat cu mare plăcere
la aproape toate festivalurile ”Ziua României”, nu
cred că am lipsit la mai mult de 2 din 20. pentru mine
este, în fiecare an, un prilej de bucurie să știu și să
văd că patria mea, patria românilor este reprezentată
aici, în America, de oameni care prețuiesc limba
română și poporul român și care simt românește, oriunde s-ar afla pe acest pământ. Aș avea, totuși, o
sugestie pentru viitor, dacă va mai fi organizat festivalul:
prezentările să fie făcute în limba română. pot fi
traduse în engleză, pe scurt, ideile, dar prezentările
să fie în limba noastră care este atât de frumoasă:
limba română. În rest, programul artistic mi s-a părut
bun, am apreciat soliștii de muzică ușoară și de
muzică populară și, în altă ordine de idei, am apreciat
bucătăria românească, mai cu seamă mititeii. Manifestări
de mare amploare, cum este acest festival, contribuie
la întărirea prieteniei dintre noi, românii, și celelalte
popoare.”

ION pORTINA: ”Mă bucur mult că cineva mă întreabă
despre o frumoasă adunare de sărbătoare a românilor
și a macedonenilor, că așa spunea domnul Ștefan
Minovici, că azi este sărbătoare și pentru români, și
pentru macedoneni. Asta pe mine mă bucură, că eu
sunt pe jumătate macedonean, dinspre mamă, dar
sunt și român dinspre tată, plus că acolo, în România,
m-am născut și am crescut. Ziua de astăzi este o zi
foarte frumoasă, așa cum suntem noi, românii, mai
ales când ne bucurăm. Vin pentru prima oară aici, în
Manhattan, m-a adus fiul meu cu mașina. El vine de
mulți ani aici și m-a convins să vin și eu, deși am
aproape 80 de ani. Dar vârsta nu mai contează.

IULIAN pOpA: ”Festivalul Ziua României de pe
Broadway este așteptat cu nerăbdare în fiecare an
de către noi, românii, pentru că este, în opinia mea,
cel mai amplu eveniment al comunității românești
din New York și nu numai din New York. Am participat
la aproape toate festivalurile (cu excepția a 3, când
nu eram în Statele Unite). De-a lungul anilor, am
făcut mii de fotografii la Ziua României, fotografii pe
care le-am distribuit prin mass-media la români și la
toți aceia care simt românește sau cărora le place
cântecul și dansul nostru popular. Consider că organizatorii, în special domnul Ștefan A. Minovici, fac
eforturi foarte mari pentru a aduce împreună atât de
mulți români și, în același timp, pentru a populariza
valorile culturale românești. Am petrecut o zi frumoasă,
cu mult soare afară, dar și în inima noastră, a
românilor. Felicitări tuturor organizatorilor, interpreților
și participanților!”

SEBASTIAN VELEA: ”Vreau să spun doar câteva
cuvinte: BRAVO celor care au organizat acest eveniment! Bravo celor care au venit la festival! Bravo și
la mai mare! Trăiască românii și trăiască România!”
programul artistic a fost bogat și variat, ilustrând
prietenia între români și macedoneni. S-au remarcat:
Mirel Manea și Orchestra, Maria Loga, george
Rotaru, Valeria Arnăutu, Iuliana Roată, Studioul de
Balet din București, ansamblul de Dansuri ”Banatul”,
ansamblul pilisterlu. Oamenii s-au prins într-o horă
mare și au jucat în ritmul muzicii, bucuroși de a fi
împreună.
”Ziua României” din acest an a contribuit la mai buna
cunoaștere a țării noastre și a tradițiilor ei de către
americani și de către cei care au trecut prin zona de
desfășurare a festivalului și care s-au oprit, fie chiar
și pentru câteva minute, să admire portul nostru
popular și melosul unic din străvechiul nostru folclor.
LA MULȚI ANI, ROMÂNIA!
prof. Mariana Terra
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EVENIMENT

În tribuna oficială

Adrian Zuckerman, Ioan Jinga si Vasile Bădăluță

A. ZUCKERMAN (în mijloc), St. MINOVICI (în dreapta),
VALENTIN PIPA (în stânga), împreună cu 3 militari

Prinși în hora românească
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NOSTALGII ROM>NE{TI

A fost odata..... Cind pe oameni ii durea-n cot
(vorba vine) de comunism pentru că erau prea
ocupaţi să-si traiasca tinereţea.....
Aparea un ziar de seară: “Informaţia Bucureştiului”,
cu mai puţină ideologie şi mai multe ştiri utilitare şi
de interes public. De la mijlocul anilor ’50 apărea cotidianul “Munca” = adaptarea locala a ziarului sovietic
“Trud”, tot aşa cum “Gazeta literară” din 1954 era
“Literaturnaia gazeta” rominească. La fel şi “Muncitorul
sanitar” ori “Gazeta învăţămintului”, săptăminalele
unor categorii profesionale.

Radio România se transformase în Radio Bucureşti
şi a avut, pină în 1960, un singur program pe unde
lungi şi medii. Aparatele de radio vindute în magazine
nu erau dotate şi cu frecvenţe scurte, pentru ca
lumea să nu poată asculta “Vocea Americii”, “Europa
liberă” – “ziarul vorbit al românilor de pretutindeni”,
cum se numea pină în 1963, BBC, sau scurtele programe radiofonice, în limba română, difuzate la Paris,
Atena sau Vatican. Radio Bucureşti îşi difuza programul
intre 5.00–24.00. A apărut apoi şi un Bucureşti 2,
emiţind din zori pină la prinz, emisiunile acestuia prelungindu-se apoi gradat, cite două ore în plus.

In 1956, a luat fiinta Televiziunea Română, mai întii
cu programe experimentale, iar apoi regulate. Televiziunea în România a aparut la numai doi ani după
aceea din Italia. Faţă de presa meschină, anostă,
marcată de o demagogie ridicolă sau agresivă, Televiziunea, deşi în alb-negru, a adus în România o
undă de varietate şi destindere. În 1959, cind s-au
sărbătorit 500 de ani de la întemeierea orasului
Bucureşti au fost concepute programe aparte, lansindu-se cintece precum “Badea neichii Bucureşti”,
compus de Ion Vasilescu şi Gherase Dendrino şi interpretat de Maria Tănase, sau “Frumos eşti,
Bucureşti!”. Apăreau în programele de divertisment,
toate “in direct”, realizate în condiţii tehnice modeste,
dar foarte reuşite, solistele şi soliştii în vogă de la
răscrucea deceniilor 6 şi 7: Dorina Drăghici, Aida
Moga, sora ei, Lavinia Slăveanu, Mara Ianoli, Gigi
Marga, Alin Noreanu, Nicolae Niţescu, Wili Donea,
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George Bunea, Dorel Livianu. Într-o emisiune muzicală,
a debutat, în 1959, la virsta de 16 ani, Margareta
Pislaru (cinta pe la cluburile muncitoresti). În acelaşi
an, Televiziunea n-a ezitat să transmită un program
de la barul “Continental”, situat în subsolul unui bloc
interbelic, in care locuia si Toma Caragiu, bloc
prăbuşit la cutremurul din 4 martie ‘77.
Tot în 1959-1960, Televiziunea difuza numere de
revistă, cuplete, scheciuri, interpretate de cel mai
mare comic al vremii, Mircea Crişan, de duetul Horia
Şerbănescu – Radu Zaharescu, sau de Vasile Tomazian (“Sal’tare, taica, si noroc!”), un actor foarte
popular, care îl imita pe Vico Toriani (unul dintre
puţinii cintăreţi străini veniti, în turneu, la Bucureşti)
sau povestea dialoguri conjugale purtate cu Florica,
nevastă-sa.

Din 1961, aproape seară de seară, existau, timp de
o jumătate de oră, excelente emisiuni pentru copii,
al căror protagonist era Aşchiuţă, un Pinocchio local,
minuit de un păpuşar excelent, Iustin Grad. Prezentatoarea emisiunii, Daniela Anencov, devenise extrem
de populară, la paritate cu Cleo Stiber (doctorita, de
meserie), crainica frumoasă, cultivată şi poliglotă a
Televiziunii (adusa de la Radio)… Popularitate
dobindiseră, datorită rolurilor interpretate în serialul
pentru copii “Aventurile capitanului Val Virtej” - 1970),
actorii Tudorel Popa (profesorul Paganel), Dem Savu
(căpitanul Val Virtej), Nicolae Gardescu (baronul
Munchausen). In serial au mai jucat foarte tinerii
Irina Bora (Iordachescu, ulterior), Grigore Gonta,
Gelu Colceag. (foto). Un eveniment era prezenţa
Mariei Tănase în programele de muzică populară,
în mijlocul unui taraf (ultima a avut loc în 1962) ca şi
aceea a Ioanei Radu, care interpreta romanţe.

În 1964, scriitorul Ion Marin Sadoveanu prezenta,
săptăminal, ciclul “Din istoria universală a teatrului”,
ilustrat cu secvenţe interpretate de actori. Aşezat
pe un scaun cu dimensiuni de jilţ, conferenţiarul
vorbea liber, îmbrăcat elegant, cu batistă albă la
buzunar, răsucind între degete capacul unui stilou
Pelikan cu peniţă de aur… Moartea scriitorului,
survenită în acelaşi an, 1964, a dus la întreruperea
acelui serial elevat. În acelaşi an, montarea unei
piese, întreprinsă cu mijloacele teatrului de televiziune
– „Pana de automobil” de Friedrich Durrenmat, consacra un tinăr şi strălucit actor în rolul protagonistului,
pe nume Mircea Albulescu.

Prima crainică de televiziune, in România, a fost
Mariana Zaharescu. Era o brunetă frumoasă, cu o
voce şi o dicţie excelente. Fusese crainică la Radio
şi s-a adaptat foarte bine cerinţelor televiziunii.
Probabil că noua ei postură a determinat o reverificare
a dosarului de origine socială şi i s-or fi descoperit
cine ştie ce hibe. Cert este că, după numai citeva
luni a fost mutată înapoi la Radio şi apoi dată afară.
În locul ei, au fost aduse două fete drăguţe, fără
vreo pregătire, dar cu dosare corespunzătoare, care
au fost şcolite cu termen redus de o crainică de la
Radio. Se bilbiiau frecvent şi erau crispate în faţa
camerei. Unul dintre regizori, parcă David Esrig,
încerca să le determine să-şi mascheze crisparea.
Una dintre soluţiile recomandate de Esrig era zimbetul,
la ştirile “bune”.

În toamna anului 1957, Grigore Preoteasa, ministrul
romin de externe de atunci, (a cărui fiică a fost
prima soţie a lui Adrian Năstase) a murit într-un
accident de avion, cind se întorcea de la Moscova.
În mijlocul ştirii, crainica şi-a adus aminte de indicaţia
regizorului şi a trintit un zimbet seducător. Tovarăşii
de la cadre n-au avut de ales şi au fost obligaţi să
recurgă la crainice profesioniste. Aşa au venit de la
Radio Cleo Stiber şi Georgeta Perlea, care au fost
mulţi ani prezenţe simpatizate şi apreciate de public.
Pe atunci, programul începea la 19.00 şi dura trei
ore. Cind volumul programelor a crescut, a mai fost
angajat, ca crainic, Florin Brătescu, o voce remarcabilă
şi o prezenţă care fermeca telespectatoarele. Mai
tirziu a devenit crainică şi Ioana Măgură, care a fugit
ulterior din ţară şi a preferat Europa Liberă, Televiziunii
Romine.
In acei ani, un crainic de televiziune a fost aspru admonestat pentru o ştire citită pe post: “Tovarăşul
Gheorghe Cioară s-a întors de la Moscova pe calea
aerului”.
Teatrul de revistă, cu o mare tradiţie în România, cu
nivelul înalt la care îl ridicase Constantin Tănase, a
adus multă culoare şi mult haz în vremurile de-acum
45-50 de ani. Existau, în Bucureşti, două săli
încăpătoare ale aceluiaşi teatru, care primiseră
numele marelui comic, o gradină de vară, “Boema”,
datind din 1928, pe str. Theodor Aman, o alta se afla
la limita Cişmigiului, pe un spaţiu năpădit astăzi de
brusturi, buruieni şi oţetari, de pe fosta Intrare Brezoianu, rebotezată Rigas, şi se mai montau, uneori,
spectacole de revistă pe scena Teatrului de vară din
Herăstrău sau în “Parcul Libertăţii” (actual “Carol”)..

Cel mai mare actor al genului era Mircea Crişan.
Pină în ziua de azi, oamenii îşi mai amintesc de
“Castravetele” lui, de “Un foc în noapte, un foc în
sobă; arde-te-ar focul!”, de legenda potrivit căreia,
cu prilejul unei vizite a lui Hruşciov în Romania,
Gheorghiu-Dej l-a adus pe Mircea Crişan să-i distreze,
chemind şi un translator. Mircea Crişan a mieunat
ca pisica, a lătrat precum ciinele, a imitat leul, tigrul
şi alte animale, iar la sfirşit i s-a adresat translatorului:
“Acum, tradu!”. Dintr-un turneu la Paris, actorul s-a
întors cu un Chevrolet – clasicul model 1957 – pe
care n-a ezitat să-l pomenească pe scenă: “Ce nu
face omul pentru o bucată de Chevrolet?”
Notoriu de dinainte de război, de cind jucase în
filmul “Bing-bang” şi de cind făcea tandem cu Vasile
Vasilache, era N. Stroe (Alo! Aici e Stroe/Şi roagă
să-i daţi voie/O clipă să vă-nveselească/Sa glumeasca/
iar cu voi …). În spectacolul “Vitamina M – Muzica”,
montat în 1961, în sala Victoria a Teatrului “C.
Tănase”, fost sediu al Legaţiei Germaniei, într-un
dialog imaginar, Stroe i se adresa unei cucoane: “Aţi
fost la Domnul Puntilla?… – Nu ţi-e ruşine, domnule?!
Eu sunt femeie serioasă”. “Domnul Puntilla si sluga
sa Matty” era o piesă de Bertolt Brecht, jucată pe
atunci de un teatru bucureştean.
Trei ani mai tirziu, pe scena Teatrului de Comedie se
monta “Rinocerii” de Eugen Ionescu, rolul lui Beranger
fiind interpretat de Radu Beligan, iar pe scena
Teatrului Mic se juca “Cintăreaţa cheală” a aceluiaşi
dramaturg.
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Din 1963, cuvintul România şi derivatele sale se
scriau iarăşi cu “i”. Vreme de un deceniu, consecinţă
a reformei ortografice din 1953, privilegiul acestei
grafii îl deţinuseră doar vagoanele româneşti de
cale ferată de pe traseele internaţionale şi tricourile
sportivilor români care luau parte la competiţii
desfăşurate în străinătate. În acelaşi an, în luna
noiembrie, Televiziunea înceta să mai transmită
parada militară de la Moscova, din ziua de 7, dar a
transmis în direct, integral, ceremonia înmormintării
preşedintelui SUA, John F. Kennedy, asasinat la
Dallas. De-atunci, Radiodifuziunea Romină, în afară
de Alexandru Stark, corespondent la Moscova, avea
un trimis permanent la Washington şi corespondenţi
la Paris şi la Roma: pe Georges Dascăl şi Angelo
Chiari. Un magazin cultural foarte citit devenise
revista “Contemporanul”, condusă la mijlocul anilor
’50 de George Ivaşcu şi avindu-l colaborator permanent
pe George Călinescu (“Cronica optimistului”). În
1963-’64, “Contemporanul” nu mai era foaia
proletcultistă înfiinţată în 1948, unde oficiau cei mai
abjecţi ideologi şi culturnici ai noului regim. Aici îşi
începe Nicolae Manolescu lunga şi strălucita carieră
de cronicar literar. O rubrică foarte apreciată era
aceea susţinută de un publicist, Mihai Popescu,
economist la Camera de Comerţ, care dezbătea cu
vervă subiecte interesante şi incitante. De pildă: se
cuvine sau nu ca un bărbat şi o femeie, ambii
căsătoriţi, însă nu unul cu celalalt, să intre într-un
restaurant şi să ia masa împreună?…

La începuturile televiziunii, muzica uşoară românească,
inclusiv cea televizată, era dominată de Dorina
Drăghici, Gică Petrescu, Luigi Ionescu, Aida Moga,
Nicolae Niţescu, Gigi Marga şi alţii, cunoscuţi din
spectacole şi turnee. Televiziunea le aducea popularitate
în plus, dar au trecut destui ani pină cind numărul de
televizoare a ajuns de ordinul sutelor de mii.
Prima interpretă de muzică uşoară lansată de televiziune a fost Margareta Pislaru. La prima prezenţă
pe micul ecran, era elevă şi cinta la un club muncitoresc
din cartierul Bucureştii Noi. Lansarea ei la televizor
a făcut-o celebră în citeva săptămini. Compozitorii
cunoscuţi se înghesuiau să-i ofere melodii. Alături
de ea, a început să apară frecvent în programele
televizate Marina Voica, care a devenit şi ea vedetă
datorită televiziunii. Cei care au remarcat-o şi au
adus-o la televiziune pe Margareta au fost Valeriu
Lazarov şi Ileana Pop. Ei au fost primii selecţioneri
de persoane capabile să devină mari atracţii ale
micului ecran. După plecarea din ţară a lui Valeriu
Lazarov, au devenit generatori de vedete Alexandru
Bocăneţ, care se limita la o echipă restrinsă şi Sorin
Grigorescu, cel care a lansat majoritatea cintăreţilor
de muzică uşoară de prim rang ai anilor ‘70-‘80, prin
celebra emisiune “Steaua fără nume”. Ileana Pop,
nume mai puţin cunoscut în afara Televiziunii Române,
a avut vocaţia găsirii unor tineri talentaţi, pe care îi
aducea la Televiziune. A fost mereu un secondant al
unuia dintre cei mai mari realizatori de televiziune:
TUDOR VORNICU.

Om cu talentul rar de-a simţi darul charismatic al
unor oameni (i-a invitat frecvent la Televiziune pe
prof. Grigore Moisil şi pe Catinca Ralea), şi-a asociat-o pe Ileana Pop ca realizator la emisiunea saptaminala de simbata dupa-amiaza, sub numele Ileana
Vlad. Cind a înfiinţat în România prima sa firmă de
producţie tv., Valeriu Lazarov a numit-o director pe
aceeaşi Ileana Pop, deşi aceasta depăşise, de
destulă vreme, virsta pensionării.

Pină pe la începutul anilor
’70, pe locul actualului
hotel Dorobanţi au existat
două localuri: Mon Jardin
şi Poarta Albă. Primul
era un restaurant interbelic, cu loji de pluş şi
ring de dans, iar vara cu
o gradină faimoasă. La
Mon Jardin s-a cintat jazz
chiar şi în anii ’50, cind
acesta era considerat muzică decadentă. Din formaţia
de la Mon Jardin au făcut pe atunci parte Sergiu
Malagamba, Iancsi Korosi şi Johnny Răducanu. A
cintat, în particular, cu această formaţie Yves Montand
care, în 1956, a întreprins un turneu răsunător la
Bucureşti, întrucit de aproape un deceniu nu mai
veniseră în Rominia interpreţi din Occident. Yves
Montand era pe atunci comunist. A susţinut citeva
concerte, iar după unul dintre acestea a fost dus la
Mon Jardin, unde a rămas încintat de jazz-ul interpretat
acolo şi a cintat împreună cu formaţia. Nu-i exclus
ca vreunul dintre muzicanţi să fi încercat să-i
tempereze entuziasmul pentru ideologia roşie.
Frecventau Mon Jardin, în anii ’50, criticii de artă
Petru Comarnescu şi Eugen Schileru, calamburgiul
Oscar Lemnaru şi mulţi alţi intelectuali.
Poarta Albă era o circiumă cu ciorbă de burtă şi
grătar, unde se consumau bere şi alcooluri distilate,
inclusiv secărică, populara băutură din anii ’50. Întro seară, a nimerit acolo şi Maria Tănase. Era iarnă
şi un ţăran din apropiere de Bucureşti îşi priponise
căluţul cu care aducea marfă la piaţă la intrarea în
local. Maria Tănase a intervenit pentru ca animalul
să fie îngăduit înăuntru, la căldură. Acesta, ascultător,
s-a lăsat jos într-un colţ al circiumii şi a adormit cu
capul sub masa stăpinului.
La Poarta Albă venea autorul versurilor cintecului
“Din bucata mea de piine” (Din bucata mea de piine/
Am hrănit un om şi-un ciine/ Omul nu mă mai
cunoaşte/ Ciinele mă recunoaşte), care putea fi auzit
în bodegile de periferie, şi mai veneau vreo doi poeţi
de circiumă; specie de mult dispărută. Aceştia îşi
multiplicau poeziile pe coli de hirtie şi, după ce intrau
în local, le împărţeau clienţilor aşezaţi la mese.
După o jumătate de oră, poetul făcea din nou turul
meselor şi îşi stringea versurile. Unii muşterii, drept
răsplată, îi trimiteau autorului ceva de băut: o halbă
de bere, o tescovină, o sută de rachiu sau de “Adio,
mamă!”… Versurile unui poet de circiumă puteau
suna în felul următor: “Eu nu-s decit un vagabond/
Bătut de vinturi şi de ploi;/ Sunt un gunoi/ Dar, din an
în an/ Îmi fumez pipa mea sub un castan.”
Pe vremea “dezgheţului”, cind galantarele şi rafturile
restaurantelor nu mai erau goale, Păstorel Teodoreanu
susţinea în revista Magazin o Cronică gastronomică,
iar Maria Tănase cinta la redeschisul restaurant
Continental de pe Calea Victoriei, acompaniată de
Fărimiţă Lambru. În pauză, cintăreaţa mergea în
bucătăria localului să fumeze cu sete două-trei ţigări
una după alta, împreună cu instrumentistul, care
tocmai îşi instalase telefon şi se furlandisea faţă de
personalul restaurantului, sunind acasă. Într-una din
seri, întrebindu-şi, în receptor, nevasta ce îi gătise,
după primirea răspunsului, o îndemna: “Da’ să pui,
fă, în tocană şi-o foaie de dafin… şi pune şi niţel
piper.”
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Plictisită, Maria Tănase îi recomanda între două
fumuri de ţigară: “Spune-i, mă, să pună şi nişte
rahat!” Prompt, acordeonistul se executa: “Doamna
Maria zice să pui şi nişte rahat, pentru că vine şi
dumneaei la masă.”
Un alt turneu al unui artist străin care a lăsat urme
adinci la Bucureşti, mai ales în cartierele mărginaşe,
a fost cel întreprins în 1958 de actorul şi cintăreţul
indian Raj Kapoor, protagonistul filmului “Articolul
420″. Raj Kapoor a apărut şi la noua televiziune –
care emitea din 1956 – şi a înregistrat un disc la
Electrecord cu piesa “Avaramu” din coloana sonoră
a filmului. Pe canavaua acestuia lăutarii au dat la
iveala o manea care s-a cintat apoi ani de zile prin
bodegile de la periferie: “Pe Şoseaua Colentina/
trece Rita cu maşina/ şi golanii după ea/Ca să-i
umfle camera.”

În anii 1959-’60-’61 nu era politic să ai automobil.
Omul bine cotat avea motocicletă şi magnetofon
Tesla cehoslovac. Motocicleta cea mai şic era
importată din RDG, de 250 cm3 şi Jawa cehoslovacă.
Mai existau Zundapp şi BMW, unele cu ataş, dar
acelea erau din timpul sau dinaintea războiului. La
sfirşit de săptămină, bucureştenii cu motociclete
plecau împreună cu soţiile sau cu prietenele spre
Snagov, Mogoşoaia, Pădurea Pustnicul sau pe Valea
Prahovei. La petrecerile date în apartamente particulare, simbăta seara, magnetofonul era un simbol
de modernitate şi înlesnire. În anturaje mai modeste,
cu acelaşi prilej, se puneau la patefon discuri cu
Dorina Drăghici, Nicu Stoenescu, Ioana Radu sau
Mia Braia. După discuri de patefon dansau şi elevii
din ultimele clase de liceu atunci cind mergeau în
excursie la munte, şcolile medii avind patefon în
dotare.

În fostul local “Modern”, aflat în capătul dinspre
Calea Victoriei al fostei străzi Sărindar, s-a deschis
în 1958 restaurantul “Berlin”, cu specific culinar
german, decorat de către un arhitect din Republica
Democrată Germană. La etaj exista un bar cu
taburete înalte, unde berea blondă Radeberger,
îmbuteliată în sticle de o jumătate de litru, era servită
în sonde.

Multe dintre restaurantele bucureştene fuseseră rebotezate: Capşa devenise “Bucureşti”, de pildă.
Athenée Palace îşi păstrase însă hramul şi-l păstrase
şi pe Petrică Johnson, barmanul de culoare de pe
vremuri. Hai la atene palace, unde nouă mult ne
place! La Capşa (tot aşa îi zicea lumea) şi la Athenée
Palace venea noua elită intelectuală fidelă regimului
aflată la loc de cinste între privilegiaţi.
continuare \n pagina 22
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În cele două braserii, mai puteau fi văzuţi şi scriitori
interbelici, străini de grațiile noului regim, precum poetul
Ion Barbu sau Păstorel Teodoreanu. Acesta din urmă,
puţin grizat, într-o seară, ieşind de la Athenée Palace, a
scos o bancnotă de 5 lei vrind să i-o dea portarului –
credea el – galonat şi plin de fireturi, cu rugămintea: “Adumi, te rog, un taxi.” Poetul îl confundase pe portar cu un
amiral venit la o recepţie. Indignat, acesta şi-a declinat
identitatea, ameninţindu-l cu arestarea pe poet. “Atunci,
adu-mi un vapor”, a răspuns Păstorel…
În apropiere de Athenée Palace, pe locul actualului Hotel
Bucureşti, într-un imobil prăbuşit la cutremurul din ‘77, îşi
continua existenţa, la parter şi la primul etaj, Cofetăria
Nestor, rebotezată “Victoria”. La etaj, cofetăria avea
aspectul unei braserii elegante. O frecventau domni de
pe vremuri, cu părul alb sau grizonant, îmbrăcaţi pedant,
unii arborind batista la buzunarul de la piept al hainei. Aici
se serveau café-frapé şi mazagrin, cu pai lipit de sticla
brumată a sondei, bere germană, vermut italian, coniac
indigen, citron pressé şi oranjadă. Specialităţile de cofetărie
erau pregătite după reţete vechi, adesea de către aceiaşi
oameni din epoca anterioară instaurării comunismului. Se
serveau la “Nestor” profiterol, tort şi merengue-glacé,
îngheţată simplă ori asortată cu frişcă şi “langue de chat”,
Coupe-Jacques, Krantz, Joffre, Parfait Maréchal, prăjituri
Bibescu, cărora ulterior li s-a spus Tosca, picromigdale,
alune de pădure pudrate fin cu sare, cafea turcească şi
cafea-filtru. La parter, pe lingă bomboanele cu vişine trase
în ciocolată şi fructele confiate, se vindeau fondante. O
braserie cu scaune înalte împrejurul barului fusese deschisă
la parterul unui bloc interbelic de pe Bulevardul Nicolae
Bălcescu (noul nume) care se învecina cu Biserica Boteanu.
Întrucit veneau studenţi de culoare, nu puţini în Bucureştiul
epocii, i s-a spus Katanga, porecla substituindu-i numele.
În apropiere de Katanga, pitit în gangul de lingă magazinul
Unic, era faimosul băruleţ „La Chinezu”, loc frecventat de
sportivii de performanţă care, după ce luau masa la
cantina CNEFS, situată pe la colţul bulevardului Magheru
cu strada Dem. I. Dobrescu, veneau să bea o cafea şi să
mai stea la taclale.

Primele două congrese ale Partidului Muncitoresc Romin
se desfăşuraseră în Sala Ateneului. Apoi, ocirmuirea s-a
gindit să înalţe o clădire anume pentru ele şi aşa a fost
construită la sfirşitul anilor ’50 Sala Congreselor cu o capacitate de 3600 de locuri, în spatele fostului Palat regal.
S-au demolat case vechi pentru ca noul edificiu să fie înconjurat de o duzină de imobile dominate de un bloc turn
cu 14 etaje. La parterul unuia dintre acele blocuri mai
există şi azi magazinul “Filatelia”, inaugurat în 1960, iar în
capătul opus, colţ cu strada Ştirbei Vodă, la parterul altui
bloc, s-a deschis tot atunci un restaurant spaţios, modern
pentru acele vremuri, în care se putea lua masa de prinz,
compusă din două feluri de mincare, cu circa 10 lei
(Expres).
După ce în Sala Congreselor s-a ţinut, în iunie 1960, al
treilea conclav al partidului unic, au început să fie proiectate
aici filme, îndeosebi premiere, i s-a zis Sala Palatului şi,
din 1962, au început să cinte pe scena ei solişti străini.
Între primii, Domenico Modugno. În iarna lui 1962, Modugno
a cintat aici “Aleluia” şi citeva din compoziţiile sale: “Volare”,
“L’uomo în frak”, “Piove”, rămasă multă vreme în amintirea
rominilor prin refrenul “Ciao, ciao, bambina”. A înregistrat
şi el un disc la Electrecord. În acelaşi an, a mai cintat o
celebră soprană peruviană de coloratură, Imma Sumah,
apoi Claudio Villa, făcind furori cu “Un tango italiano”. Era
vremea muzicii uşoare italiene – din 1964 Televiziunea
Romină începe să transmită in direct Festivalul de la San
Remo. Însă noul “dezgheţ” adusese cha-cha, muzica latino-americană, concomitent cu bomboanele cubaneze (din
trestie de zahăr, colorate, în formă de inimioară, raspinditoare
de epidemie) şi twist.

În 1953, avusese loc la Bucureşti Festivalul Mondial al
Tineretului. Participaseră numeroşi străini, îndeosebi
oameni de stinga, din partidele comuniste occidentale;
alţii veniseră din Asia sau din America Latină.

Aveau prilejul să vadă cum se trăieşte într-o ţară condusă
de comunişti. Pentru ca Bucureşti să pară un oraş bine
aprovizionat, chiar îmbelşugat, cu 2-3 luni înainte, ocirmuirea
începuse să drămuiască drastic mincarea şi băutura,
astfel încit în săptăminile premergătoare Festivalului nu
se mai găsea aproape nimic de cumpărat în magazine.
Timp de două luni nu se vindea nicăieri (nici în localuri) un
gram de băutură alcoolică. La sfirşitul “postului”, au fost
oameni care au leşinat, au făcut infarct sau chiar au murit
pentru că abuzaseră de bere, ţuică sau vin.

Oamenii care nu aveau bani pentru aparat de radio şi
abonament cumpărau un difuzor pentru care plăteau o
taxă lunară la Staţia de radioficare. Aceasta retransmitea
unicul post naţional, astfel încit difuzorul era un radio cu
un singur program. Aparatele din comerţ erau concepute
anume (nu aveau decit unde medii şi lungi) ca să nu
poată capta Vocea Americii sau Europa liberă, altminteri
bruiate puternic, privilegiu de care se bucurau radiourile
produse înainte de război. La petreceri se dansa după
muzică de patefon, redată pe placi de 78 de turaţii, avind
imprimate o melodie pe faţă şi alta pe revers, care se
făceau ţăndări dacă erau scăpate pe jos. Patefonul era
pick-up-ul vremii, ace pentru el vinzindu-se în orice librărie
sau papetărie. Oamenii cu pretenţii discutau despre
“menajul” (aşa i se spunea căsniciei) Dorinei Drăghici cu
Nicu Stoenescu, tenor de muzică uşoară şi interpret de
romanţe, care îl imita pe Tino Rossi. Această pereche era
în virful topului. Cintau amindoi un şlagăr dulceag, “Firicel
de floare-albastră”.

Toamna, dacă aveau şi gradină, unele localuri, precum
“Strugurel”, sau cel de la Piaţa Rahova, încropeau o
mustărie împrejmuită cu stuf, unde se minca pastramă la
grătar şi se bea tulburel. Etalonul îl reprezentau mustăriile
din Tirgul Moşilor, din Obor, unde în 1958 Maria Tănase a
cintat pe estrada circiumii “La prispa înaltă”.

ioncoja.ro
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demontarea Statuilor
– Atac la Identitatea Națională
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Au început și la noi, ca și în vest, să demonteze statuile.

Deocamdată ministerul ne asigură că este pentru “relocare”. Dar relocare unde?
Nu era firesc ca statuia lui Mihai Viteazul să rămână în centrul orașului Oradea?
Aparent nu, prezența voievodului a deranjat pe cineva.

În vest problema e mai mare, acolo se demontează statuile “pentru că rasism”.

Ce este de fapt demontarea statuilor?

Firește că este un atac la identitatea națională, dar e mai grav de atât. Demontarea
identității naționale este un pas spre o lume nouă.
Prin ștergerea memoriei, prin demonizarea eroilor unei națiuni, prin erodarea
identității naționale în paralel cu condiționarea globalistă, astăzi ingineria socială
urmărește formarea unei noi identități pe bază de consum.

Adică ești ceea ce consumi,
fie că vorbim de produse
din hipermarket sau de seriale de tipul Urzeala
Tronurilor.

În special generația nouă,
care se uită neștiutori când
le arăți chipul unui domnitor,
dar îți dă răspunsul corect
atunci când îi întrebi cu cine
e căsătorit Brad Pitt.

Boala e în stagiu avansat,
noua generație (cu unele
excepții) s-a pierdut fără ca
ea să-și dea seama, neavând
o direcție prestabilită sau repere după care să se ghideze, farul călăuzitor al unui
trecut mai mult sau mai puțin glorios a fost înlocuit cu lumina albastră a ecranelor.

www.incorectpolitic.com
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Scurt îndrumar pentru echilibrul
fizic, mental, emoţional
Francisc Manolescu

continuare din ediţia precedentã

CAPITOLUL VIII - IV

SOARELE- AGENTUL VINDECĂRII

Soarele este incontestabil, sursa vieţii pentru această
planetă. De lumina acestuia depind toate procesele
biochimice, ciclul zi-noapte, anotimpurile, clima,
culturile agricole etc. Dintotdeauna s-a ştiut acest
lucru, de aceea nu întâmplător la majoritatea civilizaztiilor antice cele mai importante zeităţi erau cele
ale soarelui (Egipt-Ra, Grecia-Apollo şi Helios etc).
Cercetările ştiinţifice ale epocii contemporane au
demonstrat că razele ultraviolete ale soarelui stimulează
metabolismul, glanda tiroidă, sistemul digestiv,
circulaţia sangvină, respiraţia, şi întăreşte imunitatea
organismului uman. Radiaţiile calorice asigura energia
necesară proceselor vitale, iar radiaţia luminoasă
stimulează sistemul nervos. Lipsa luminii influenţeaza
negativ dezvoltarea intelectului.
Helioterapia este o metodă de vindecare la îndemâna
oricui şi complet gratuită. Razele soarelui sunt un
tonic extraordinar atâta timp cât nu se abuzează.
Terapia cu razele soarelui ajută organismul să reţină
mult mai bine calciul şi fosforul. Îmbunătăţeşte schimburile de gaze la nivelul plămânilor şi ne înviorează
întreagă fiinţă.

Helioterapia poate vindeca:
- arteroscleroză, artroze, spondilită anchilozantă,
pareze, paralizii, rahitism, anemii, osteoporoză,
astm bronşic şi bronşite cronice. Terapia este
recomandată şi persoanelor care suferă de surmenaj,
obezitate sau au unele boli de piele (acnee,
eczeme, psoriazis);
- dispepsii de origine nervoasă, stare generală
proastă, randamentul scăzut al muncii intelectuale,
dureri de cap, insomnii;
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- debilitate fizică, pubertate întârziată, anemie, hipocalcemie, tuberculoză osoasă şi articulară, abcese
reci, peritonită tuberculoasă, adenite cronice,
pleurezii în convalescenţă (acestea mai ales la
copii);
- oboseală, convalescenţă;
- plăgi atone, supuraţii cutanate, lupus, osteoartrite,
reumatism, stafilococcie cutanată (furuncule, acnee),
fistule, anexite, nefrite;
- dureri de coapse, de spate, reumatism cronic,
diaree, leucoree;
- tuberculoză pulmonară: in cazul acesteia, mai întâi
este necesară o perioada de aclimatizare de 8-10
zile care poate fi însă prelungită dacă apar fenomene
nedorite (febră, guturai). Intoleranţa se poate manifesta printr-o creştere progresivă a temperaturii
de la o zi la alta. În cazul copiilor tuberculoşi se
recomandă înainte o cură de aer. Helioterapia
este eficientă în diferite forme de tuberculoză
deschisă cu mers lent, tuberculoze osoase,
tuberculoză vertebrală, tuberculoza laringelui, tuberculoza genitală, tuberculoza intestinală.
Mult-râvnita vitamină D este secretată atunci când
organismul este expus la soare. Aceasta fixează
calciul în oase, ajută la întărirea sistemului imunitar,
creşte numărul de celule albe, stimulează circulaţia,
scade tensiunea arterială. Lipsa vitaminei D creşte
riscul apariţiei bolilor cardiace.
Soarele ajută şi la scăderea nivelului colesterolului
şi trigliceridelor din sânge, precum şi la producerea
serotoninei (hormonul fericirii) care odată eliberată
induce starea de calm, fericire, linişte şi satisfacţie,
activeaza starea de saţietatea şi reduce apetitul.
Lipsa serotoninei din organism este asociată cu
stările de depresie şi un apetit culinar ridicat.
Heliotarapia nu se face la întâmplare, orele cele mai
potrivite pentru expunerea la soare fiind între 8 şi 11
sau 17-20. Ea se face progresiv, în primele zile expunerea va dura 5-10 minute, durata crescând în
următoarele zile puţin câte puţin. Pentru a observa
efectele terapiei, se recomanda cure de 21 zile.
Putem beneficia de efectele acestei metode şi atunci
când cerul este acoperit de nori, efectul este foarte
puternic deoarece razele sunt filtrate. Totuşi cel mai
bun moment de a realiza baia de soare este la
răsăritul soarelui, vara, când acesta are cea mai
potrivita temperatură de culoare pentru corpul nostru.
Dacă o vom aplica astfel, expunerea corpului la
lumina solară de dimineaţă (în special la răsărit) ne
poate îmbunătăţi foarte mult viaţa, aducându-ne în
corp cantităţi enorme, nebănuite de energie.

O practică foarte puţin cunoscută in lumea occidentală
este un tip specific de meditaţie folosită de călugarii
tibetani. Se ştie prea bine faptul ca aceştia se
antrenează zilnic pentru a atinge nişte performanţe
uimitoare cu mintea şi corpul lor. Ei privesc soarele
pentru câteva zeci de minute, atât la răsarit cât şi la
apus, când intensitatea luminii este acceptabila. Se
pare ca după cateva luni de practică, absorbind
lumina prin irisul ocular, glanda pineală aflată in
centrul cerebrumului îşi modifică funcţiile, permiţand
creierului sa funcţioneze ca un soi de antenă. Aceştia
declară că fenomenele de tip telepatic sau intuitiv
sunt absolut fireşti cand creierului i se activeaza noi
funcţii. O informaţie care ar merita încercată, măcar
de dragul experienţei.

-EPILOG-

Toate aceste informaţii au fost culese cu scopul de a
oferi un îndrumar ‘de buzunar’ oricui işi propune
scopul clar de a nu mai avea vreodată nevoie de
consultaţia unui medic. Daca tot mai mulţi oameni ar
fi constienţi de aceste pricipii fundamentale după
care funcţionează fiinţa umană, societatea nu ar
mai necesita un sistem medical, fiecare şi-ar cunoaşte
propriul corp, ar şti care este cauza dezechilibrului,
ar avea o viaţa lungă si plină de sănătate. Altfel, cei
mai mulţi sunt încă dependenţi de prescripţii, reţete
şi complexe medicamentoase care mai de care mai
costisitoare, care, în final, nu fac decât sa amelioreze
(temporar) simptomele bolii care se instaleaza ca
urmare a neatenţiei legate de propria stare de bine.
Ştim foarte bine că marea majoritate a cabinetelor
medicale se folosesc de puterea pe care oamenii leau dat-o, pentru ca, impreună cu companiile farmaceutice, să devină afaceri de milioane, construite
DOAR pe baza ignoranţei publice. Oare cum ar
arata o societate in care toţi banii cheltuiţi pe medicamente şi tratamente sa rămână in buzunarele noastre?
Cum s-ar schimba nivelul de trai ?
Omenirea poate evita toate aceste probleme, sănătatea
este condiţia noastră naturală, putem trăi viaţa ca
pe o experienţă uimitoare, fără griji, fară dificultaţi
din pricina lipsei stării de bine. Este nevoie doar de
puţină determinare de a schimba ceva şi alegerea
unui moment potrivit pentru a implementa această
schimbare. In doar cateva luni, rezultatele uimitoare
ce pot fi obţinute, vor face pe fiecare să admită că,
cu siguranţă a meritat, starea generală de bine fiind
o recompensă pe masura efortului depus. Iar
generaţiile ce vor urma, se vor bucura să primească
drept moştenire un sistem de valori noi, care să le
scuteasca de sacrificiile care nouă ne-au provocat
atatea probleme. Merită … de dragul unei lumi mai
bune.

ANEXA
Câteva reţete magice adunate
de prin batrâni plini de înţelepciune
Tipuri de pâine

Pâine de casă cu cartofi

Ingrediente: 1 kg făină, 0.5l apă, 200g tărâţe, 2
cartofi medii, 4 linguri mălai, drojdie (de mărimea
unei nuci), 1 linguriţă sare de mare.
Mod de preparare: Într-un vas se amestecă drojdia
cu puţină făină şi apă până se obţine o pastă (că
la clătite, puţin mai groasă), apoi se lasă la dospit.
Se pune apă la fiert împreună cu cartofii curăţaţi şi
tăiaţi. Dup ace s-au fiert, se adaugă sarea şi
mălaiul şi se face un păsat că la mămăligă. Când
păsatul s-a fiert bine, se ia de pe foc şi se lasă la
răcit. În vasul de frământat se amestecă bine făina
cu tărâţele. Păsatul răcit şi drajdia dospită se pun
în mijlocul făinii apoi se frământă bine. Se tapetează
o tavă cu tărâţe şi se pune coca în ea. Se pune la
cuptor până se coace bine. Recomandat să se
modeleze pâini mici pentru a fi bine coapte.
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Pâine coaptă la soare
Pâinea coaptă la soare se
prepară astfel: 200g
făină integrală cernută
prin sită rară, ţinută
2-3 ore la cald, se
pune în vas, apoi,
în mijlocul ei se
face o gropiţă în
care se adaugă
apă
până
cuprinde toată
cantitatea de
făină. Se frământă
cu mâna până se încorporează toată făină. Aluatul
trebuie să fie tare şi bine frământat. Se împarte în 34 părţi egale, se presară pe masă sau planşetă o
mâna de tărâţe, apoi se întinde fiecare bucată cu
ajutorul sucitorului, formând foi de 40cm lungime,
10cm lăţime şi 0.5 cm grosime. Toate foile se
aşează pe un grătar scos din frigider, se crestează
pe lăţime să poată fi rupte uşor, şi se suspendă la
soare astfel încât aerul să pătrundă pe toate părţile.
Trebuie urmărită o zi cu mult soare, la care se usucă
în 4-5 ore. Se poate usca şi pe bucăţi de folie de
aluminiu sau pe calorifer. Se păstrează în pungi de
hârtie la frigider.

Pâine de casă cu dovleac şi seminţe
Ingrediente: dovleac plăcintar sau alte soiuri, seminţe
de floarea soarelui, seminţe de susan, seminţe de
in, seminţe de cânepă, făină integrală cât cuprinde,
1 linguriţă sare de mare/roz de himalaya, 50g
drojdie, 1 linguriţă miere, apă.
Se curăţă duvleacul de coajă, se dă prin răzătoare,
se pune apă cât să-l acopere apoi se fierbe. După
aceea se lasă la răcit. Separat se pregăteşte
maiaua din drojdie, 5 linguri de apă, 2 linguri de
făină şi mierea. Se amestecă ingredientele şi se
lasă la dospit. Se amestecă maiaua cu dovleacul
şi seminţele, se adaugă sarea apoi se adaugă
făină şi se frământă până se obţine o cocă de
consistenţă potrivită. Coca se aşează în tavi
tapetate în prealabil cu tărâţe şi se lasă la dospit
lângă o sursă de căldură. Se coace bine la cuptor.

Preparate pentru diverse reţete

Grâu germinat (încolţit) – ‘bomba energetică’
Se spală bine grâul şi se pune într-o tavă. Se
acoperă foarte puţin cu apă iar tava se acoperă cu
o bucată de tifon. Se lasă 12 ore după care se
scurge apa şi se clăteşte grâul lăsându-se 12 ore
fără apă în tavă. Apoi se repetă procedura,
adăugându-se iar apă până se acoperă grâul, se
lasă timp de 12 ore, se scurge apă şi se clăteşte
grâul, lăsându-se 12 ore. Această procedură se
repetă timp de 3-4 zile până grâul încolţeşte. Când
apare primul firişor, se clăteşte, se pune în pungi
şi se păstrează în frigider. Este excelent folosit în
cure de 7-14 zile amestecat cu miere şi nucă
măcinată. În mod asemănător se pot pune la germinat şi alte seminţe sau cereale. Aduce un aport
energetic extrem de valoros.

Borş din cereale
(regenerează flora
intestinală)
Mod de preparare:
Se prepară maiaua
pentru borş dintr-o
cană de tărâţe de
grâu, o cană mălai,
2 căni de apă călduţă.
Se lasă într-un loc călduros câteva
zile până se va acri. Maiaua obţinută
astfel se pune în vasul ce se va
folosi pentru prepararea borşului,
adăugându-se tărâţe de grâu
proaspete şi mălai (aprox. un sfert din capacitatea
vasului), peste care se adaugă apă călduţă până
la umplerea vasului. Se amestecă bine cu apă şi
celelalte ingrediente, lăsându-se câteva zile la loc
călduros. Zilnic se va amesteca bine. Pentru aromă
şi creşterea valorii terapeutice se pot adauga
crenguţe şi frunze de vişin, leuştean şi alte plante
aromatice. Când s-a acrit suficient, se strecoară şi
se depozitează în sticle la frigider.
Lapte şi unt vegetal, smântână vegetală,
maioneză vegetală, diverse paste.

Lapte de nuci
Se foloseşte o jumătate de cană de nuci, o cană
apă, sare de mare, vanilie, miere. Se mixează
toate ingredientele până la omogenizare deplină.
Apoi se adaugă câteva căni de apă pentru a
ajusta compoziţia după dorinţă.

Lapte de grâu încolţit
Se folosesc 3 linguri grâu încolţit, 1 lingură nucă
măcinată, 2 linguri miere, jumătate de măr, o
banană, 1 cană de apă caldă. Se mixează bine
cu blenderul. Se adaugă apă după dorinţă pentru
ajustarea compoziţiei.
Lapte vegetal complex
Ingrediente: 2 linguri grâu încolţit,
1 lingură pulbere de seminţe
susan, 10-15 sâmburi migdale,
1 banană, 2 linguri miere, 1
cană apă caldă, 1 lingură
pulbere seminţe de in.
Se pun în blender şi se
mixează bine până se
obţine un lapte spumos.
Se adaugă apă pentru
ajustarea conţinutului.
Este foarte nutritiv şi bogat
în calciu şi magneziu.

Lapte de soia
Ingrediente: 2 căni boabe de soia, jumătate de
linguriţă de sare de mare, vanilie, 1 banană. Se
lasă soia la înmuiat aproximativ 12 ore timp în
care se va schimba o dată apa. Boabele se vor
fierbe în apă clocotită aprox 2-3 minute apoi se
limpezesc cu apă rece.
Se mixează fin boabele de soia cu apa (proporţia:
1 cană boabe la 3 căni apă) şi se lasă la decantat.
Lichidul obţinut se strecoară, apoi se fierbe timp
de 20 minute cu sarea, amestecându-se continuu.
După ce se ia de pe foc, se mixează în conţinut
vanilia şi banana pentru rafinarea gustului. Este
extrem de bogat în proteine.
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Unt de nuci sau seminţe
Ingrediente: 1 cană nuci sau seminţe de orice fel, 4
linguri ulei măsline presat la rece sau ulei de
seminţe de in, jumătate de cană de apă, un sfert
linguriţă de sare de mare.
Se mixează seminţele sau nucile alături de jumătate
de cană de apă pentru a-i da o consistenţă mai
moale. Se adaugă şi celelalte ingrediente. Dacă
devine prea lichid, se mai pot adauga seminţe.
Se poate adauga şi puţină scorţişoară şi miere.
Unt de alune
Ingrediente: 300 g alune, 150 g nuci, 2 linguri
oregano, sare de mare, jumătate de cană de apă,
un sfert cană de ulei de măsline sau in.
Alunele şi nucile se rumenesc timp de 15 minute la
cuptor, după care se mixează bine cu celelalte ingrediente. Se păstrează la frigider servindu-se
rece.
Smântână vegetală
La orice tip de unt de nuci sau seminţe se adaugă 46 linguri de suc de lămâie, alături de ceapă, usturoi,
mărar, pătrunjel, rozmarin etc. Se mixează bine.

Smântână de cocos şi susan
Ingrediente: 2 căni apă fierbinte, jumătate cană nucă
de cocos, 1 linguriţă miere, jumătate de cană
seminţe de susan, un sfert linguriţă sare de mare.
Se mixează în blender, se poate strecura dacă se
doreşte

Maioneză de usturoi
Căţeii de la 2-3 căpăţâni de usturoi curăţaţi se
pisează foarte bine şi se adaugă un sfert linguriţă
sare de mare. Se mixează cu blenderul adăugânduse ulei turnat câte puţin. Se adaugă din când în
când suc de lămâie. Rezultatul va fi o pastă albă,
deosebit de gustoasă în combinaţie cu ciuperci,
salate, supe.

Pastă de avocado cu
usturoi (Guacamole)
Se amestecă cu
blenderul 2 fructe avocado curăţate, 5-6
căţei usturoi, ulei de
măsline presat la
rece, sare de mare,
jumătate de lămâie.
Se va obţine o pastă
omogenă
foarte
apetisantă. După gust, se
poate adaugă busuioc, pătrunjel,
puţină scorţişoară. Se poate adaugă şi o ceapă
medie. Se serveşte proaspătă, pe pâine.
Pastă de măsline
Ingrediente: 1 chiflă graham, 25-30 măsline mari, 1
ceapă, 2 linguri ulei de măsline, suc de lămâie.
Se scoate miezul chiflei şi se înmoaie în apă. Ceapa
se curată şi se ţine în apă aproximativ 10 minute.
Se scot sâmburii de la măsline şi apoi se mixează
alături de miezul înmuiat. Se adaugă uleiul şi
sucul de lămâie puţin câte puţin, frecându-se bine
. Apoi se adaugă ceapa. Se mixează până se
obţine o pastă omogenă. Se serveşte proaspătă,
pe pâine.
continuare în ediţia urmãtoare
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Reprezent~ri

Un exerci]u simplu care a pus
în dificultate pe toat~ lumea.
Este de clasa a III-a

Exercitiul acesta se regaseste in manualele de matematica
de clasa a III-a, copiii studiosi il rezolva in doua minute,
dar unii adulti gresesc cand vine vorba de raspunsul
corect.
Principala eroare se produce fiindca nu se respecta
ordinea operatiilor. Asadar iata de ce rezultatul 1 este
gresit. Acest exercitiu a primit mii de comentarii pe retelele
de socializare, scrie stiriactuale.net
Asadar: de ce sunt oamenii atat de bulversati cand li se
cere sa rezolve exercitiul: 6 : 2 (1+2) = x
S-au iscat adevarate dispute in mediul online, care mai
de care venind cu un alt raspuns. Cum se rezolva acest
exercitiu si care este rezultatul corect. Foarte simplu, respectam ordinea operatiilor. Intai rezolvam paranteza. In
speta, adunarea. In exercitiile de matematica se folosesc
trei tipuri de paranteze. Acestea sunt: acolade { }, drepte [
] si rotunde ( ), si apar intotdeauna in pereche.
Rezolvarea unui exercitiu in care apar cele trei tipuri de
paranteze se face in felul urmator:
Efectuam mai intai operatiile din parantezele rotunde,
apoi scriem din nou exercitiul si transformam parantezele
acolade in paranteze drepte, iar parantezele drepte in
paranteze rotunde, punand in locul parantezelor rotunde
rezultatul obtinut.
Continuam tot cu efectuarea operatiilor din parantezele
rotunde – ( ) -, scriem din nou exercitiul, transformand
parantezele drepte – [ ] – in paranteze rotunde – ( ) -,
avand grija sa inlocuim rezultatul obtinut anterior.
Am ajuns la ultimele operatii din parantezele rotunde, pe
care le vom efectua.
Trebuie precizat ca atunci cand efectuam operatiile din
parantezele rotunde tinem cont de ordinea efectuarii operatiilor: intai operatiile de ordinul II (inmultirea si impartirea),
apoi cele de ordinul I (adunarea si scaderea).

de: Nicolae OANA
ORIZONTAL:

1) Reprezentant permanent al Marelui Orient – |nva]~(!!) o plant~ perfect
reprezentat~.
2) Originala reprezentant~ a form~rii naturale – Procesul \ncins reprezentat de
dispari]ia cozii ardeiului!
3) Dur reprezentant de semi-pre]iozitate
descoperit, uneori, [i-n mine – |ngust(at)
de uniforma reprezent~rii dreptei.
4) Cea de minte reprezint~ ([i) o bun~
apucatur~ – Romane lungi ce reprezint~ descoperirea dreptei.
5) Ambalaj divers reprezent^nd forma ce
o are de protejat.
6) Suport~ u[oara apasare a reprezent~rii
clapei – Produs reprezentativ ce
reclam~ reforma.
7) Reprezentantul clubului Avantul... un
dobitoc.
8) Meteoric reprezentat~ de traiectorie luminoas~ – Cli[eu figurativ bun reprezentant al sereotipiei.
9) Manevra reprezentativ~ pentru toat~
[mecheria – |mperecheri conjuncturale
reprezent^nd potrivirea final~.
10) Scurt [i apreciativ reprezentant al probit~]ii – Tristul participiu reprezentant al
sc~p~t~rii.
11) Reprezentante ale sclipirilor de fashion
– |ntrebare selectiv-enumerativ~ put^nd
reprezenta ni[te cicalitoare.

Niciun semn intre 2 si rezultatul parantezei inseamna inmultire. Operatia are acelasi ordin, drept pentru care se
va rezolva in ordinea fireasca, de la stanga la dreapta.
Iata ordinea corecta:
1+2=3
6:2=3
3 x 3 = 9. Deci 9 este raspunsul exercitiului

Alege o poart~ prin care vrei
s~ treci. Alegerea ta spune
multe despre personalitate

Testele psihologice nu sunt numai interesante, ci si utile,
deoarece iti permit sa te uiti in subconstientul tau si sa
inveti ceva nou. Alegerea ta spune multe despre caracterul
tau, abilitatile, dorintele si temerile tale, scrie stiriactuale.net
Uita-te la aceste sase porti si selecteaza pe cea prin care
vrei sa treci. Citeste acum ce inseamna asta:
Poarta 1
Scopul tau principal in viata este sa lucrezi pentru tine si
sa te imbunatatesti in fiecare zi. Lucrezi foarte mult pentru
ca ai obiective foarte inalte. Dar nu te sperie, ci dimpotriva,
este o placere, mai ales cand vei obtine un rezultat pozitiv.
Prietenii tai uneori nu inteleg incapatanarea ta, dar nu-ti
pasa. Nu te intorci din cale, pentru ca exista un mare
succes inaintea ta.
Poarta 2
Obiectivul principal este sa ai grija de familie si prieteni.
Faci totul pentru ca ei sa se simta confortabil.

VERTICAL:

1) Deprindere(!) (in)voluntar~ reprezent^nd [i u[oara acostare – Semn(al)
obligatoriu reprezent^nd statul adev~rat.
2) Domni reprezentan]i ai demnei suveranitat~]i – Reprezint~ transmisia la
cea mai \nalt~ cot~.
3) Reprezentant brazilian \n topul fructelor
de mare c~utare – Reprezentan]i permanen]i ai clubului Gloria.
4) Reprezint~ sexul frumos turtite –
G~zduiesc spectaculos reprezenta]ii
originale.
5) Reprezint~ cu obiectivitate efectivul veritabil.
6) Reprezentare figurativ~ de mi[care
gra]ioas~ – Fine reprezentante de greu
suportabil.
7) Fantele lor reprezint~ deschiderea
alegerilor (sing.).
8) Reprezint~ acoperirea, cu ras~, pentru
orice port – Vas cu p^nze reprezentat
c~r~miziu.
9) Indicativ de execu]ie reprezent^nd \nsufle]irea – Cercul ce reprezint~ o pata a
imprim~rii.
10) Concept savant de maxim~ reprezentare – A[ezare pe val reprezent^nd stilul
troian.
11) Reprezentan]i, cu solicitudine, ai familiei foioase – Efecte sonore \n reprezentan]ii tr~snet.

Competentele si experienta ta profesionala dobandite dea lungul anilor iti permit sa faci totul rational si eficient.
Orice proiect pe care il iei este finalizat. Aceasta este
directia cea buna, dar incearca sa iti dedici putin timp si
tie. Meriti, de asemenea, o odihna buna. Acest lucru iti va
oferi puterea de a rezolva noi probleme care vor aparea
in mod inevitabil pe drum.
Poarta 3
In prezent, obiectivul tau principal este sa intelegi ce ai
nevoie de la viata. Incearca sa te decizi unde sa mergi in
viata. Dar mai intai de toate ar trebui sa te ocupi de
faptele acumulate pe care le-ai lasat pe mai tarziu.
O afacere neterminata veche te va impiedica si va incetini
progresul. Incearca sa le rezolvi si vei vedea in mod clar
directia in care ar trebui sa mergi in continuare.

Poarta 4
Scopul tau principal in viata este sa fii puternic si persistent.
Aprecierea mediului inconjurator este calitatea ta. O privire
independenta te ajuta sa rezolvi multe probleme atat in
viata profesionala, cat si in cea personala. Nu joci niciodata
dupa regulile altcuiva, preferi sa te bazezi pe intuitia ta.
Prin urmare, esti inconjurat numai de adepti si de oameni
care te respecta. Lucrul intr-o echipa bine coordonata iti
ofera mai multa placere decat sa lucrezi singur. Ai directia
corecta de miscare – nu ar trebui sa o schimbi.
Poarta 5
Mergi pe drumul spre auto-imbunatatire. Modul in care ai
tratat viata inainte, a incetat sa te ajute. Incearca sa afli
mai multe si sa descoperi noi oportunitati. Ai multi prieteni
care sunt gata sa te sustina in aceasta noua directie.
Tot ce ai nevoie este sa nu refuzi ajutorul lor si atunci vei
reusi. Oportunitatile pe care le descoperi pentru tine iti vor
oferi ocazia de a gasi o armonie si o bucurie deplina in viata.

Poarta 6
Scopul tau principal in viata este sa o schimbi in bine.
Energia ta este in mod constant indreptata spre a face pe
oamenii din jurul tau fericiti. Orice se intampla, ia totul
usor si simplu, fara a crea complicatii inutile. Incearca sa
nu te ratacesti, deoarece dorinta de a multumi pe toata
lumea te poate duce intr-o alta cale care nu iti convine.
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• Lenea e Mama tuturor obiceiurilor proaste
Dar la urma urmei este mam~ [i trebuie s~ o respect~m

BANCURI

• Stau in casa tanara sotie, soacra si socrul.
Soacra spune:
– Totul la noi e bine, avem de toate, nu ne certam,
doar ca nu e varuita casa.
Sotia:
– Nicio problema, mama, avem var?
– Avem, doar ca nu avem bidinele necesare.
Fuge sotia la socru, ii taie barba, face din ea
bidinele si varuiesc ele casa.
Soacra iarasi:
- Iata… casa e varuita, dar ferestrele nu sunt vopsite.
- Nicio problema mama, vopsea avem?
- Avem vopsea, dar nu avem pensule.
Fuge iarasi sotia la socru, ii taie mustatile, face din
ele pensule si vopsesc ferestrele.
Seara. Se intoarce sotul acasa de la serviciu si-l
vede pe taica-sau catarat in pom:
- Tata, ce ai patit, de ce stai cocotat acolo?
– Pai, fiule, nebunele astea doua s-au apucat sa
faca clatite, dar nu au oua.

• Ce animal are diminea]a 400kg, la pr^nz 200kg [i
seara 1kg
R~spuns: B~rbatul
Diminea]a “Scoal~-te Boule”
La pr^nz: “M~n^nci ca un Porc”
Seara: “Vii \n pat pui[orule?”

• Ce semnificatie au culorile semaforului:
- în afara tarii :
Verde = treci
Galben = treci numai daca nu poti opri, dupa ce te
asiguri ca nu e niciun pericol
Rosu = stai
- în Romania:
Verde = treci si injuri pe aia care nu respecta culoarea
Galben = demarezi si treci
Rosu = te uiti daca nu e politie, treci si injuri pe
geam sau arati degetul mijlociu celor care te claxoneaza.

• – Scumpule, ce-ai spune, dacă ţi-aş mărturisi că,
m-am culcat cu cel mai bun prieten al tău?
– Aş zice că eşti lesbiană.

• O batrana intra in cabinetul doctorului.
- Doctore, zice baba, nu stiu ce sa ma fac, de la o
vreme am gaze la stomac, trag 'vanturi' tot timpul.
Noroc ca le trag fara zgomot, si chiar fara miros.
Ori si cat, uneori e deranjant. Uite, de cand am intrat
in biroul dumitale, am tras cel putin 10 bucati.
- Bine, zice doctorul, ii da niste pastile. Luati pilulele
astea de 3 ori pe zi si veniti luni la control.
Vine baba dupa o saptamana si zice:
- Nu stiu ce mi-ati dat, dar acum 'vanturile' mele put
ingrozitor,insa au ramas la fel de silentioase.
- OK, zice doctorul, acum ca v-am degajat sinusul,
hai sa vedem ce putem face cu timpanul.

• Descoperire: Românii bolnavi se trag din români
sănătoşi care au mers la un control medical!
• O femeie foarte atrăgătoare intră împreună cu
bunica sa într-un cabinet de medicină generală.
- Am venit pentru o examinare, îi spune tânăra femeie doctorului.
- În regulă, spune doctorul. Mergeţi după cortină
şi dezbrăcaţi-vă.
- Nu, bunica mea e cea care nu se simte prea bine.
- Am înţeles, spune doctorul. Doamnă, vă rog să
scoateţi limba...

• Un evreu intr-o cafenea Starbucks citea un ziar
arabesc. Intra un prieten care, vazand straniul
fenomen, se supara si-i spune:
- Moshe, ti-ai pierdut mintile? De ce citesti un ziar
arabesc?
Moshe raspunde:
- Citeam ziarele evreiesti si, ce sa vezi?
Evrei persecutati, Israelul atacat, evrei disparuti prin
asimilare si casatorii interrasiale, evrei traind in
saracie.
Asa incat am trecut la citirea ziarelor arabesti.
Si ce-am gasit?
Evreii detin toate bancile, evreii controleaza massmedia, evreii sunt toti bogati si puternici, evreii conduc lumea. Stirile sunt mult mai bune!

• Te-ai săturat să-ţi spargă ţiganii casa?
Nu cheltui banii aiurea pe alarme şi camere de luat
vederi, scrie mare pe uşă: Oficiul Forţelor de
Muncă.

• Masinile de spalat sunt rasiste segregationiste...
Am citit azi instrucţiunile: Spalaţi albele si coloratele
separat.

• La o petrecere:
- Nu ţi-a fost ruşine să te duci de trei ori cu farfuria
după mâncare?
- Nu..fiindcă de fiecare dată spuneam că este pentru tine.

• - Spuneti-mi, te rog cât platesti pentru lecţiile de
vioară ale fetiţei tale? Sunt scumpe?
- Costa mult, dar am avantaje colaterale.
- Adică?
- Am cumpărat deja apartamentul de sub noi si cel
din stânga la un sfert de preţ.

Dou~ femele p~s~rele [i un mascul p~s~roi

• O femeie vine acasa si-i zice sotului:
- Iti amintesti de toate durerile de cap pe care leam avut in ultimii ani? Ei bine, nu le mai am.
- Nu mai ai dureri de cap? intreaba sotul. Dar ce sa intamplat, draga?
Sotia ii raspunde:
- Una dintre prietenele mele mi-a recomandat un
hipnotizator. Acesta mi-a spus sa stau in fata unei
oglinzi, sa ma holbez la mine insami si sa-mi repet:
,,Nu am nici o durere de cap; Nu am nici o durere
de cap; Nu am nici o durere de cap’’. Si a mers!
Durerile de cap au disparut complet.
Sotul a replicat:
- Ei bine, este extraordinar.
Atunci sotia-i spuse:
- Stii, tu nu ai mai fost un "macho", in pat, demult.
De ce nu te duci si tu la acest hipnotizator sa vezi
daca nu poate sa te ajute in aceasta problema?
Sotul a fost de acord sa incerce. Dupa consultatie,
sotul vine acasa, isi ridica sotia in brate, ii rupe
hainele si o duce in dormitor. O pune pe pat si-i
spune: - Nu misca, ma intorc imediat.
Se duce in baie, se reintoarce dupa cateva minute,
sare in pat si face dragoste pasional cu sotia sa asa
cum nu o mai facuse niciodata.
Nevasta-sa e uluita:
- Baiete, a fost minunat!
Barbatul ii spune: - Stai, ma intorc imediat.
Se intoarce in baie, sta cateva minute, se intoarce
in dormitor si runda a doua a fost mai buna, decat
prima.
Sotia ramane ametita si extaziata.
Barbatul ii spune din nou: Nu misca, vin imediat.
Si se intoarce iar in baie. De data asta, sotia il urmareste pana in baie si acolo il vede stand in fata
oglinzii si repetand: "Ea nu este sotia mea. Ea nu
este sotia mea. Ea nu este sotia mea...!"
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De unde vine Luna de Miere
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Ce-au realizat femeile

Barbati vs. Femei

Barbatii pot citi un text cu litere mici mai usor decat
femeile, dar femeile aud mai bine decat barbatii.
Gradul de salbaticie

Procentul din continentul african inca salbatic este de
28%, iar procentul din continentul nord-american inca
salbatic este de 38%. Surprinzator, nu?

Un obicei vechi de 4000 de ani, din Babilon, prevedea
ca, timp de o luna dupa casatorie, tatal miresei trebuia
sa-i dea de baut ginerelui atata hidromel cat putea sa
bea. Hidromelul era o bere pe baza de miere si cum
calendarul era bazat pe ciclurile lunare, aceasta perioada s-a numit luna mierii, de unde, in zilele noastre,
Luna de Miere

dIVERSE
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Ce anume au in comun
vestele antiglont, scarile
de incendiu, stergatoarele de parbriz si imprimantele
laser?
Faptul ca toate au fost
inventate de femei.

Originea unui joc

Fara relatii sexuale

In vechea Anglie, daca
nu erai membru al familiei regale, nu puteai
avea relatii sexuale in
familie fara acordul
Regelui. Pentru a avea
un bebe, trebuia sa ceri
audienta la Rege, care
trimitea un afis ce se
punea pe usa in timpul
raportului sexual. Pe
afis era scris F.UC.K.(de la Fornication Under Consent of King = Pacat trupesc cu consintamantul
regelui). Acum stiti originea acestui cuvant.
Cartile de joc

Ce ne zic statuile

Atunci cand vedeti o statuie ecvestra, iata ce semnifica pozitia calului: cand are picioarele din fata in
aer, personajul reprezentat a murit in lupta, cand are
un picior in aer, personajul a murit ca urmare a ranilor
primite in lupta, iar cand are toate picioarele pe sol,
personajul a murit din cauze naturale.

l

Pe toate cartile de joc, cei patru regi reprezinta patru
mari regi din istorie: Regele de Pica – Regele David,
Regele de Trefla – Alexandru cel Mare, Regele de
Cupa – Richard Inima de Leu, Regele de Caro – Iulius
Cezar.
Dusmanul rechinului
Exista un mic pestisor, inarmat cu un ac ascutit, care
e unul din dusmanii cei mai primejdiosi ai rechinului.
Fiind inghitit de acest urias animal rapitor, pestisorul
sparge cu acul pantecele rechinului si iese in libertate.
Ca urmare, rechinul moare.

Scotienii au inventat cu mult timp in urma un joc. Era
numit: Gentlemen Only, Ladies Forbidden( Rezervat
pentru Barbati, Interzis pentru Femei)…. G.O.L.F.!
Asa a intrat acest cuvant in dictionare.

O mare fara fund
Recent, o serie de cercetari efectuate in bazinul Marii
Adriatice au pus pe oamenii de stiinta respectivi întro mare deruta. Fara indoiala, nimeni nu ar putea
crede ca exista o mare fara fund. Acest lucru nu este
posibil. Ca urmare a cercetarilor intreprinse a fost gasita insa, in Marea Adriatica, o groapa uriasa, care,
fiind cercetata la randul ei, a dus la descoperirea unor
fenomene cu totul ciudate. Urmarita timp indelungat,
s-a constatat ca in aceasta uriasa deschidere abisala
de pe fundul marii dispar zilnic circa 30.000 de tone
de apa. Cercetatorii au turnat, in repetate randuri, in
apropierea acestei gropi, mari cantitaţi de vopsea,
care, in mod firesc, ar fi trebuit sa reapare undeva,
mai aproape sau mai departe, in raurile sau lacurile
din insulele sau de pe tarmurile marii. Dar apa colorata de vopseaua turnata de cercetatori nu a reaparut nicaieri. Au fost aruncate in dreptul acestei gropi
si mari cantitati de material plastic, dar si acestea au
disparut fara urma. S-a presupus ca vopseaua, cat si
bucatile de material plastic au fost absorbite de
groapa. Pana in prezent nu s-a ajuns la nicio concluzie, ramanand doar parerea ca pe fundul Marii
Adriatice se gaseste o groapa abisala uluitor de
adanca
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CALENDARUL
THEBAIC

Adaptare dup~
Armand G. Constantinescu
© A Plus Turnkey Systems Inc.

continuarea din edi]ia precedent~

13-22 August * Aprindere, entuziasm si o combativitate care biciuieste insusirile reale; tendinta spre exces si exagerare. Viata va fi
stralucitoare insa cu pretul unor lupte si sfor-

LEUL
23 Iulie - 2 August * Calitatile Leului sint compromise de un fel de contradictie generala. Entuziasmul este infrint de o intelepciune
morocanoasa. Nativul va fi obsedat de banuieli,
vanitos si nehotarit. Destin lipsit de stralucire
insa solid si stabil.

23 Iulie: Caracter hotarit, mergind drept la tinta;
dificultati usor de invins.
Arthur Treacher, Woody Harrelson
24 Iulie: Indrazneala dublata de viclenie. Viata
sportiva care poate aduce renume.
Amelia Earhart, Lynda Carter
25 Iulie: Elan spontan dar repede infrint. Intimplari caracteristice, fie in bine fie in rau.
Estelle Getty
26 Iulie: Nehotarire intre harnicie si lenevie.
Pierderi familiale, abandon.
George Bernard Shaw, Carl Jung, Mick Jagger,
Sandra Bullock
27 Iulie: Prudenta, dar actiune; rabdare, talent de
a temporiza lucruri sau situatii. Reusita sustinuta.
Peggy Fleming
28-29 Iulie: Echilibru si diplomatie. Viata inconjurata de prietenii interesate.
Jacqueline Onassis, Benito Mussolini, Peter Jennings
30 Iulie: Caracter violent, repezit, chef de lupta.
Multe succese sint compromise inainte de a fi
desavirsite.
Paul Anka, Arnold Schwarzenegger
31 Iulie: Vointa, vederi rigide. Succese; rezultatele
urmarite vor fi atinse.
Wesley Snipes

tari.
13 August: Iute la fire, prada impulsurilor de tot
felul. In situatile dificile ale vietii prietenii au un
rol important.
Alfred Hitchcock, Fidel Castro
3-12 August * Simtul dreptatii si bunul simt
modereaza tendinta catre orgoliu. Viata
fericita. Cerul acorda harurile lui, nativul se
poate socoti printre binefacatorii umanitatii.
3 August: Fire blinda, forta de caracter; protectori.
Viata usoara.
Tony Bennett, Martin Sheen
4 August: Tendinta catre placeri si chefuri. Situatie sociala stearsa, dar linistita.
Percy Bysshe Shelley, Louis Armstrong
5 August: Nativul e bucuria tuturor copiilor;
casatorie bogata, situatie confortabila.
Neil Armstrong, Loni Anderson

14 August: Entuziasm ghidat spre arta; situatii
modeste in umbra celor mari.
Steve Martin, Earvin "Magic" Johnson
15 August: Spirit autoritar avind calitati pentru a
domina si a se impune. Viata publica stralucita,
dar cea intima este chinuita.
Napoleon Bonaparte
16 August: Cap admirabil, propice unor opere de
sintetizare. Situatia intotdeauna inferioara meritului.
Madonna
17 August: Profunzime, istetime. Ochi rapid si

6 August: Caracter ferm, incapatinat. Opera de
lunga durata.
Lucille Ball, Robert Mitchum, Andy Warhol
7 August: Lipsa de initiativa, situatie nestabila.
Mata Hari

sigur. Viata scutita de griji majore.
Robert DeNiro, Sean Penn
18 August: Caracter autoritar, fara compromisuri.
Viata trudnica, penibila.
Robert Redford, Patrick Swayze

8 August: Temperament autoritar, sigur pe sine.
Viata fericita, inconjurata de amici numerosi
care te sarbatoresc.
Dustin Hoffman
9 August: Fire impaciuitoare, modesta. Existenta
stinjenita de o stare precara a sanatatii.
Melanie Griffith, Whitney Houston

19 August: Incapatinare de neinvins. Viata plina
de lupta, in toate situatiile in care te gasesti.
George Enescu, Malcolm Forbes, Bill Clinton
20 August: Fire intunecata, inclinata catre o viata
linistita, contrariat de o continua actiune. Treci
dincolo de propriile posibilitati.

10 August: Tenacitate, perseverenta, misiuni indepartate.
Herbert Hoover, Rosanna Arquette, Antonio Banderas

1 August: Activitate generoasa, tendinta de a respecta pe cel slab. Succes de notorietate sau de
stima.
Yves Saint Laurent, Jerry Garcia

11 August: Dorinta pasionata de a se instrui. Succes.
Rev. Jerry Falwell, Terry "Hulk" Hogan

2 August: Ambitie. Faima mare, dar rareori durabila.
Peter O'Toole, Judge Lance Ito

12 August: Caracter inchis in sine, dar bun si sensibil. Situatie instarita, camin fericit.
George Hamilton

Issac Hayes, Connie Chung, Robert Plant
21 August: Vesel, binevoitor, auster. Viata inconjurata de copii, nepoti si stranepoti.
Kenny Rogers
22 August: Multi prieteni, dar putini bani.
Claude Debussy, Norman Schwarzkopf
continuarea \n edi]ia urm~toare
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bERbEC • (Vest 21 Mar-20 Apr / Vedic 13 Apr-14 Mai)
Echilibru
Chiar daca aceasta saptamana nu este
ideala pentru a incepe noi proiecte, poti foarte bine
sa te gandesti la niste idei noi pentru ceea ce va
urma. Concentreaza-te asupra lucrurilor placute si
incearca sa gasesti un echilibru intre munca si
distractie. Ai putea fi surprinsa sa descopri ca le poti
imbina intr-un mod foarte placut. Soarele in zodia
Taurului iti stimuleaza creativitatea si te determina sa
fii mai ambitioasa, asa ca nu te lasi pana nu iti indeplinesti fiecare indatorire. Oamenii din jurul tau isi
pot pune cu incredere baza in tine.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine
TAUR • (Vest 21 Apr-21 Mai / Vedic 15 Mai-14 Iun)

Revedere
In aceasta saptamana trebuie sa incerci sa fii mai inventiva, intrucat doar astfel vei reusi sa gasesti
solutiile potrivite problemelor cu care te vei confrunta.
Daca te simti lipsita de energie, nu te forta, intrucat
nu vei rezolva nimic. Trebuie sa inveti sa iti dozezi
eforturile si sa profiti de momentele in care te simti
cel mai bine. Miercuri, Marte si Uranus creeaza un
aspect interesant, astfel ca ai sansa de a relua
legatura cu o persoana de care te-ai separat in urma
cu mult timp, in conditii nu tocmai placute. Sansele
sunt ca lucrurile sa se fi schimbat intre timp, asa ca
te vei bucura de revedere.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Bine
Dragoste
Bine
GEMENI • (Vest 22 Mai-21 Iun / Vedic 15 Iun-14 Iul)

Control
In aceasta saptamana comunicarea este foarte importanta pentru tine. Trebuie sa depasesti unele
temeri daca vrei ca intalnirile de afaceri sa decurga
bine, iar ideile tale sa poata fi fructificate. Nu ai de ce
sa te simti intimidata, intrucat miercuri Soarele trece
in zodia ta, astfel incat chiar si in momentele tale mai
putin bune vei reusi sa te remarci intr-un mod pozitiv.
Este suficient sa vii cu o idee la care nimeni nu s-ar fi
gandit si ti se va trece cu vederea orice alta greseala.
Gaseste un mod prin care sa te bucuri mai mult de
timpul petrecut cu familia, chiar daca nu aveti o conceptie similara in ceea ce priveste distractia.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine
RAC • (Vest 22 Iun-23 Iul / Vedic 15 Iul-14 Aug)

Evitare
In aceasta saptamana nu ar trebui sa cauti metode
prin care sa scapi de sarcinile ce iti revin, intrucat
mai devreme sau mai tarziu totul se va intoarce impotriva ta. Straduieste-te sa te organizezi mai bine si
astfel vei reusi sa termini mai repede tot ceea ce ai
de facut, astfel incat efortul sa nu mai para la fel de
mare. Cuadratura dintre Jupiter si Neptun nu te lasa
sa calci stramb fara a suferi unele consecinte, asa ca
ai grija ce decizii iti propui sa iei. Incearca sa te porti
cu cei din jur exact asa cum ai vrea sa fii la randul
tau tratata.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Asa si asa

LEU • (Vest 24 Iul-23 Aug / Vedic 15 Aug-15 Sep)
Oportunitate
Daca ti se ofera oportunitatea de a fi in
centrul atentiei in aceasta saptamana, nu ar trebui
sa te lasi intimidata de nimeni si de nimic. Urmaresteti scopul indiferent de conditii si asigura-te ca faci tot
ceea ce este necesar pentru a avea un parcurs bun.
Marte si Uranus se regasesc sub un aspect astral favorabil, asa ca poti obtine niste castiguri suplimentare
fara a depune un efort considerabil. Important este
sa te gandesti bine ce faci cu banii, pentru ca a-i
cheltui din prima, in mod cert, nu este o decizie inteleapta. Pune-te de comun acord si cu partenerul de
viata daca esti nesigura.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine
FECIOARA • (Vest 24Aug-23Sep/ Vedic 16Sep-15Oct)

Satisfactii
In aceasta saptamana ar trebui sa dedici mai mult
timp lucrurilor care iti fac placere si iti ofera o
satisfactie, fie materiala, fie spirituala. Nu te axa
numai pe ceea ce vor ceilalti de la tine, intrucat nu
vei mai ajunge niciodata sa faci si ceea ce consideri
tu ca este bine pentru tine. Ai incredere in instinctul
tau, mai ales acum ca Soarele se afla in zodia Gemenilor si te ajuta sa depasesti obstacolele atunci cand
acestea apar. In zilele ce urmeaza ar fi bine sa te
feresti de polemici, chiar si cu riscul de a fi considerata
lipsita de curaj.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Asa si asa
bALANţA •(Vest 24Sep-23Oct/ Vedic 16 Oct-14 Nov)

Pe cont propriu
Nu iti lipseste entuziasmul in aceasta saptamana,
asa ca singurul mod prin care ai putea ramane in
urma ar fi acela de urma exemplul sau indicatiile
altcuiva. Pentru tine cel mai bine ar fi sa lucrezi pe
cont propriu pentru o perioada, pentru a nu te simti
influentata de esecul altor persoane. Chiar daca vei
avea mai mult de lucru, Soarele in zodia Gemenilor
te va incarca de energie si iti va da o stare de buna
dispozitie. S-ar putea spune ca nimeni nu va reusi sa
iti intrerupa parcursul, oricat de importanta ar fi concurenta.
Bani
Asa si asa
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine
SCORPION •(Vest 24Oct-22Nov/Vedic 15Nov-14Dec)

Organizare
In aceasta saptamana iei parte la un eveniment important pentru o persoana draga tie. Inainte de toate,
insa, trebuie sa te asiguri ca ti-ai eliberat programul
si nimic altceva nu te mai incurca. Incearca sa iti
rezolvi toate problemele de la inceputul saptamanii,
cand legatura dintre Marte si Uranus creeaza un
aspect favorbil. Daca te concentrezi atunci cand este
cazul si nu incurci distractia cu munca, vei vedea ca
randamentul tau va fi unul foarte bun si vei reusi sa
faci tot ceea ce iti propui intr-un timp record. Nu va fi
nevoie sa apelezi la sprijinul nimanui, insa trebuie sa
stii ca ai destui oameni pe care te poti baza.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine
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SĂGETĂTOR •(Vest 23Nov-21Dec/Vedic 15Dec-13Ian)
Tehnologie
Oricat de mult ti-ar placea sa faci totul fara
cusur, in aceasta saptamana va trebui sa te obisnuiesti
cu ideea ca unele obstacole vor fi pur si simplu
imposibil de depasit. Trebuie sa inveti sa iti accepti
greselile si sa mergi mai departe, cu promisiunea ca
data viitoare sa le eviti pe cat posibil. Este nevoita sa
inveti lucruri noi, cel mai probabil ce tin de tehnologie,
asa ca este posibil sa te simti putin depasita de
situatie. Daca nu vei reusi sa obtii niciun fel de ajutor,
te vei stradui singura sa inveti ceea ce trebuie, chiar
daca iti va lua mai mult timp. Ambitia si perseverenta
nu iti lipsesc, de vreme ce Soarele se va afla in zodia
Gemenilor.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Foarte bine
CAPRICORN • (Vest 22Dec-20Ian/ Vedic 14Ian-12Feb)

Sprijin
In aceasta saptamana incerci sa ajuti pe cineva drag
cu o problema mai dificila. Data fiind situatia, este
posibil sa ramai in urma cu propriile tale indatoriri, fie
ca vorbim de cele personale, fie de cele pe plan profesional. Nu iti va fi imposibil sa recuperezi pe parcurs,
insa cuadratura dintre Jupiter si Neptun va face totul
de doua ori mai dificil. Daca ai incredre in fortele
proprii si te concentrezi asupra a ceea ce trebuie, vei
reusi sa gasesti in cele din urma o portita de scapare.
La finalul saptamanii vei vedea ca pierderile vor fi
minime in ceea ce te priveste.
Bani
Bine
Sanatate
Bine
Dragoste
Foarte bine
VĂRSĂTOR • (Vest 21Ian-19Feb/ Vedic 13Feb-12Mar)

Demonstratie
In aceasta saptamana dai dovada de mult curaj,
intrucat esti dornica sa incerci lucruri noi si sa fii
testata, pentru a-ti demonstra tie insati ca poti face
lucruri pe care majoritatea celor pe care ii cunosti nu
indraznesc sa le faca. Asistam in zilele ce urmeaza
la trecerea lui Marte in zodia Gemenilor, de unde si
curajul tau iesit din comun, insa intotdeauna ar trebui
sa iti cunosti limitele si sa actionezi in conformitate
cu acestea. Pentru o perioada este posibil sa contribui
mai mult la bugetul familiei, asa ca va puteti gandi la
niste schimbari in casa.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Bine
Dragoste
Bine

PEŞTI • (Vest 20 Feb-20 Mar / Vedic 13 Mar-12 Apr)
Incapatanare
In aceasta saptamana nu permiti nimanui
sa iti spuna ce sa faci, intrucat esti convinsa ca tu ai
in mod invariabil dreptate. Cu atat mai mult, daca
faci vreo greseala refuzi sa ti-o asumi si cauti persoane
pe care sa poti da vina cat mai usor. Atitudinea pe
care o ai se va intoarce impotriva ta mai devreme ai
su mai tarziu, sub forma unor probleme pe care cu
greu o sa le poti rezolva. Cu Soarele in zodia Taurului
vei face in asa fel incat sa te apropii de oamenii de la
care stii ca ai putea avea ceva de castigat.
Bani
Asa si asa
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine
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Nick Kyrgios socheaza din nou:
"Roland Garros-ul e infect!
Cui ii place zgura e atat de prost"

Nick Kyrgios se afla din nou
in centrul atentiei la nici o
saptamana dupa ce a calcat
stramb la Roma.
Australianul clasat pe locul
36 in ierarhia ATP spune despre Roland Garros ca e un

turneu infect!
De asemenea, Nick Kyrgios, aflat la Londra pentru a
se antrena alaturi de Andy Murray, nu poate sa-i inteleaga pe tenismenii carora le place sa joace pe
zgura, numindu-i "atat de prosti".
"Cred ca Wimbledonul e cel mai bun turneu din lume.
Uitati-va putin la suprafata asta verde perfecta. Scapati
de zgura, fratilor. Cui ii place zgura e atat de prost", a
spus Kyrgios intr-o inregistrare video postata pe Instagram.
"Openul Frantei e infect in comparatie cu locul asta
(Wimbledon - n.red.) . E infect. Absolut infect", a continuat acesta.
Saptamana trecuta, in meciul cu Casper Ruud din
turul doi al turneului de la Roma, Nick Kyrgios a
abandonat dupa ce s-a certat cu un suporter, iar apoi
a fost sanctionat de arbitru.
Nemultumit de sanctiune, Nick Kyrgios a aruncat cu
racheta si un scaun in mijlocul terenului, inainte de a
parasi arena!
Dupa aceasta iesire nervoasa, Kyrgios a fost amendat
de ATP cu 20.000 de euro si a ramas si fara premiul
cuvenit pentru prezenta in turul doi al turneului de la
Roma.

Îngrijorare pentru Simona Halep,
înainte de Roland Garros

Simona Halep are parte de un sezon slab, iar statisticile
nu au milă pe sportiva noastră. Cei de la WTA Insider
au oferit mai multe topuri importante, în care românca
de 27 de ani nu se află printre primele cinci jucătoare.
Astfel, înainte de Roland Garros, nu este în top 5
atunci când vine vorba de cele mai multe meciuri
câștigate în 2019, cele mai multe victorii pe zgură,
cele mai multe game-uri câștigate pe propriul serviciu.
Capitolul la care Simona excela în trecut, cel al
game-urilor câștigate la primire, nu este nici el
”prietenul” lui Halep. Românca nu este nici măcar în
Top 10, unul condus de Marketa Vondrousova.
Simona Halep poate ieși din Top 10, după Roland
Garros
Presiunea este mare pe ”Simo”, ea având de apărat
2.000 de puncte după finala câștigată în 2018 în fața
lui Sloane Stephens. În cazul în care nu va accede
până în faza sferturilor de finală, ea riscă să părăsească,
pentru prima oară în ultimii cinci ani, Top 10 WTA.
Turneul de la Roland Garros se va disputa în perioada
26 mai - 9 iunie
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Cristina Neagu a semnat un nou
contract cu CSM Bucure[ti

Cristina Neagu, cea mai
bun handbalista din istoria Romaniei, a semnat
prelungirea contractului
cu CSM Bucuresti.
Sportiva "tricolora" a
anuntat ca si-a pus semnatura pe un nou acord,
valabil pana in vara anului viitor.
"Vreau sa va anunt ca astazi am semnat prelungirea
contractului cu CSM Bucuresti pe inca un sezon. A
fost o perioada grea, in care am stat deoparte si m-a
intristat sa vad cum se tot discuta doar despre salariul
meu si mai putin despre performanta unica pe care
am reusit-o in handbalul mondial. Oameni care si-au
dat cu parerea despre ce si cat merit, neavand idee
ce inseamna sportul de performanta, cata munca si
cate sacrificii trebuie sa faci pentru a ajunge in varf si
mai ales pentru a te mentine acolo.

Am decis sa raman pentru ca iubesc sa joc in tara in
care m-am nascut, in fata suporterilor romani, si
pentru ca imi doresc sa imi indeplinesc visul, acela
de a castiga Liga Campionilor cu o echipa din
Romania! A fost un sezon foarte greu, dar ne vom intoarce la anul si mai puternice!", a transmis Neagu
dupa parafarea documentelor.
Cristina nu a evoluat deloc in acest an, ea accidentandu-se grav in timp ce juca pentru nationala
Romaniei la Campionatul European.
Fara Neagu, echipa finantata din bugetul Primariei
Capitalei a ratat toate obiectivele in acest sezon,
nereusind sa prinda semifinalele Champions League
si pierzand chiar si titlul in Romania.
***

TOATE MECIURILE DE FOTBAL DIN
CAMPIONATUL ŞI CUPA ROMANIEI,
CUPELE EUROPENE, TOATE MECIURILE
DE TENIS, HANDBAL, ETC POT FI
VIZIONATE LA TV-UL DVS. CONTACTAŢI
GLOBAL CONNECT
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FCSB a bifat \nc~ un transfer

Anamaria Prodan a oficializat, luni seara, cel de-al
treilea transfer efectuat de FCSB in vederea sezonului
care urmeaza.
Prin intermediul unei postari pe pagina de Instagram,
impresara a anuntat transferul mijlocasului Darius
Olaru de la Gaz Metan Medias la vicecampioana
Romaniei.
"Noroc, copile! Te iubesc si sunt mandra de tine!
Darius Olaru a semnat cu FCSB", a scris Anamaria
Prodan.
700.000 de euro ar fi suma pe care Gaz Metan
Medias o va primi in schimbul lui Olaru, potrivit unor
informatii din presa.
Darius Olaru are 21 de ani si evolueaza ca mijlocas
ofensiv, fiind folosit mai des in partea dreapta.
Are 35 de meciuri jucate in acest sezon in tricoul lui Gaz Metan Medias, pentru
care a reusit 3 goluri si 5 assisturi.
Mijlocasul central Razvan Oaida, cumparat de la FC Botosani, si fundasul dreapta
Claudiu Belu, sosit liber de contract dupa despartirea de Astra Giurgiu, sunt
celelalte transferuri rezolvate deja de Gigi Becali pentru sezonul urmator.

Începe nebunia! 10 transferuri importante
sunt aproape finalizate

Nici nu s-a încheiat sezonul pe marile scene fotbalistice ale Europei și au început deja
știrile și zvonurile despre posibilele plecări și sosiri, unele răsunătoare. Nu mai puțin de
zece transferuri sunt aproape de a se încheia în perioada imediat următoare, iar numele
celor vizați sunt dintre cele mai importante. Hazard, Griezmann, Bale sau Pogba sunt
doar câteva dintre ele.
Mijlocașul francez Adrien Rabiot, de la PSG, ar fi încheiat deja un acord pentru a
îmbrăca din vară tricoul lui Real Madrid. Fotbalistul de 24 de ani ar urma să ajungă în
curtea "galacticilor" liber de contract, întrucât cel cu parizienii se va termina curând.
La Real Madrid ar putea ajunge și danezul Christian Eriksen (27 de ani). Acesta se va
decide după ce va disputa finala Ligii Campionilor, cu Tottenham, pe 1 iunie. Și mai mari
șanse de a sosi la Los Blancos le are Eden Hazard. Belgianul de la Chelsea mai are un
an contract cu londonezii, care sunt dispuși să-l cedeze cu peste 90 de milioane de euro.
Francezul Paul Pogba este de asemenea în vizorul celor de la Real Madrid, care vor să
facă o adevărată revoluție pe "Santiago Bernabeu", după sezonul catastrofal încheiat.
"Galacticii" nu au câștigat niciun trofeul anul acesta, de neconceput pentru fanii săi.
Real Madrid apare și pe lista cluburilor care cedează jucători. Gareth Bale nu mai este
dorit de Zinedine Zidane. Galezul ar putea ajunge la Manchester United. Situația
atacantului nu este prea clară. "Nu știu ce se va întâmpla cu Bale, sincer", a spus
antrenorul francez după înfrângerea cu Betis (0-2). Contractul lui Bale cu Real Madrid va
expira abia peste trei ani.
Tot de la Real Madrid sunt pe picior de plecare portarul costarican Keylor Navas și
fundașul brazilian Marcelo. Primul este văzut ca succesorul lui Iker Casillas la FC Porto,
în timp ce al doilea, după 12 ani în tricoul albilor, este posibil să-l urmeze pe Cristiano
Ronaldo la Juventus.
Antoine Griezmann este principalul obiectiv al Barcelonei. Atacantul francez este la un
pas de a fi coleg cu Leo Messi și compania. "Este adevărat că contactele sunt în
desfășurare, dar sezonul nu sa terminat încă. Avem încă de jucat finala la Cupei
Spaniei", a recunoscut antrenorul Ernesto Valverde. Gruparea blaugrana și-a asigurat în
mare parte și serviciile tânărului fundaș olandez Matthijs de Ligt , de la Ajax Amsterdam.
Ajax Amsetrdam l-ar putea pierde și pe mijlocașul olandezo-marocan Hakim Ziyech,
dorit de Bayern Munchen.
Câte din aceste transferuri se vor și finaliza vom vedea în perioada imediat următoare.
Până atunci, bursa trasferurilor este în continuă fierbere.
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Liga 1 de Fotbal:
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Rezultatele inregistrate in ultima etapa Play-Off,
clasamentul final si echipele calificate in cupele europene

Luni seara s-a disputat ultima partida
din sezonul 2018/2019 al play off-ului
Ligii 1.
La Giurgiu, Astra a invins-o cu 3-2 pe
Sepsi Sfantu Gheorghe, intr-un joc lipsit de miza.
In celelalte meciuri ale etapei, Viitorul
s-a impus la Craiova cu 2-1, iar FCSB
a invins-o pe CFR Cluj, scor 1-0.

Clasamentul final al play off-ului Ligii 1:
1. CFR Cluj
--------------------2. FCSB
3. Viitorul
--------------------4. U Craiova
5. Astra
6. Sepsi

Etapa a-36-a

50 puncte

48p
39p

36p
27p
20p

In preliminariile Europa League si-au
asigurat prezenta FCSB si Viitorul.

Ultima reprezentanta a Romaniei in sezonul urmator al cupelor europene va
fi decisa dupa disputarea finalei Cupei
Romaniei, in care se intalnesc Viitorul
si Astra.
In cazul in care va castiga Viitorul,
atunci U Craiova va merge in preliminarii Europa League. In situatia in care
se vor impune giurgiuvenii, atunci Astra
va evolua sezonul viitor in Europa
League.

Liga b de Fotbal:

Rezultatele şi clasamentul la zi

ASU Poli Timişoara
Argeș
Luceafărul Oradea
Daco-Getica
Energeticianul
Aerostar Bacău
Mioveni
Chindia Târgovişte
Petrolul 52
Universitatea Cluj
Clasamentul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

CFR Cluj va fi echipa care va
reprezenta Romania in sezonul
2019/2020 al Ligii Campionilor, incepand cu primul tur al preliminariilor.

4-3
2-1
5-0
5-2
1-2
0-3
4-1
2-1
1-0
1-0

Baloteşti
UTA Arad
SSC Farul
Dacia Unirea Brăila
Pandurii Târgu Jiu
Academica Clinceni
Ripensia Timişoara
Metaloglobus
ACS Poli Timişoara
Sportul Snagov

CHINDIA TÂRGOVIŞTE
Academica Clinceni
Universitatea Cluj
Petrolul
Sportul Snagov
Argeș
Mioveni
Luceafărul Oradea
UTA Arad
Metaloglobus
ASU Poli Timişoara
Ripensia Timişoara
Daco-Getica
SSC Farul
Pandurii Târgu Jiu
Energeticianul
Aerostar Bacău
ACS Poli Timişoara
Baloteşti
Dacia Unirea Brăila

82
81
76
74
67
65
55
49
47
46
45
45
43
43
41
39
35
29
24
19
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14 reguli vestimentare care
trebuie învățate
o dată și pentru totdeauna

“Când ești îmbrăcat bine, cei din jur te observă pe
tine; când ești îmbrăcat rău – îți observă hainele” –
spunea celebra Coco Chanel. Și e greu să nu cazi
de acord cu ea, căci vestimentația este o componentă
esențială a ținutei noastre. O greșeală în această
privință poate avea consecințe nedorite, mai ales
dacă e vorba de o întâlnire romantică sau de negocieri
și afaceri. Iata cateva reguli de bază care vă vor
permite să arătați mereu impecabil .
1. Nasturele mijlociu al sacoului se încheie mereu,
cel de sus – la dorință, cel de jos – niciodată

2. La o cămașă sau bluză se pot descheia cel mult
primii doi nasturi

4. Vârful cravatei trebuie să ajungă până la nivelul
centurii sau chiar puțin să o acopere

3. Combinați cerceii cu brățara, iar colierul cu inelul.
3 sau 4 piese de bijuterie purtate concomitent este
un evident exces de zel
5. Sau mini, sau decolteu. Îmbinarea celor două în
aceeași ținută exprimă vulgaritate

MICA PUbLICITATE

Vă rugăm să

trimiteţi anunţurile

dumneavoastră pe
adresa noastră:

Romanian Journal
PO Box 4009
Sunnyside

Romanian Journal

Cupon de Abonament

NY 11104

• 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.

Abonament pentru:

6 ediţii ............ $30
12 ediţii .......... $60
26 ediţii ........ $115

Trimiteţi Check sau Money Order
pe numele Vasile Bădăluţă
la adresa:

P.O. Box 4009
Sunnyside, NY 11104

Tel. 718-482-9588 / 646-322-3677

• 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)

Informaţii Abonat

Nume: ________________________________________
Adresa: _______________________________________
_______________________________________
Localitatea: ____________________________________
Stat: _________ Zip code: _________________
Telefon: _________________
Abonament pt: _______ ediţii.
Suma inclusă: $___________
Abonament Re-Înnoire

Abonament NOU

Romanian Journal • New York

6. Dacă îmbrăcați cămașă fără sacou, nu aveți nevoie
de cravată

11. Orice etichete vizibile trebuie înlăturate

7. Gulerul bluzei de birou trebuie să fie adânc de cel
mult 10 cm de la nivelul umerilor

12. Nu faceți exces de zel în ce privește imprimeurile.
Puteți asorta două imprimeuri de aceeași culoare,
dar imagini diferite, sau viceversa: aceeași imagine
de culori diferite

8. Dacă purtați cămașa în pantaloni, trebuie neapărat
să aveți și centură

e
l
i
:

13. Ciorapii trebuie să fie suficient de lungi pentru a
nu se vedea pielea picioarelor atunci când sunteți
așezat

.

i

9. Între blugi și o bluză scurtă niciodată nu trebuie să
se vadă pielea, asta ar fi o ținută lipsită de gust

.
i

14. Bluza de birou trebuie neapărat să acopere umerii

l
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Lidia Fecioru: Cum să ne îmbrăcăm
ca să atragem bani

Lidia Fecioru a dezvăluit în cadrul emisiunii „Adevăruri
ascunse” de la Antena 3 ce obiecte ar trebuie să
avem la noi sau ce haine ne poartă noroc.
„Haina ne schimbă dispoziția. Ne ducem la șifonieri
și ne punem o serie de întrebări. Îmbrăcându-ne în
culori închise, ne schimbă dispoziția, ne face mai
triști.
Chiar și hainele negre merită o pată de culoare.
Când pui un trandafir frumos roșu sau roz pe o bluză
neagră parcă e altceva.
Haina vine cu informație și chiar dacă spălăm hainele
și o dăm cuiva, practic dăm din personalitatea și
energia noastră”, a mărturisit Lidia Fecioru.
„Degeaba ne îmbrăcăm în auriu dacă suntem sumbri
pe interior. Eu m-am îmbrăcat cu conformitate cu
starea mea de spirit și cu ce trebuie să fac. Când nu
ești dispus tinzi la acele culori terne: verde, maro,
negru. Negrul te face mai rezervat. Tot ce înseamnă
zone de protocol se îmbracă în alb sau negru, că nu
sunt culori de fapt.
Există o regulă: ține cont de fiecare zi a săptămânii și
în funcție de ziua respectivă trebuie să iei anumite
nuanțe de culori. Mai purtați și o bijuterie de aceeași
nuanță pentru că vă dă o altă stare de spirit.
Și bărbații pot purta bijuterii, de ce nu? Pentru ziua
de luni punem un verde, e simbolistica primăverii,
deschidem frumos săptămâna. Verdele e simbolistica
banilor.
Luni e ziua lunii. Pune o piatră, un cristal alb.
Marți este ziua lui Marte, focosul. Aici avem culoarea
roșu. Roșul e o perpetuă energie non-stop. Roșu
aduce prospețime, fericire, prosperitate.
Miercuri e ziua lui Mercur, a comunicării. Trebuie să
vii cu lucruri bune, să fii cu violet. Violetul aduce
fericire, aduce bucurie.

.

10. Culoarea centurii trebuie să se potrivească cu
cea a pantofilor
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Joi pui un albastru frumos, căci e ziua lui Jupiter. Albastrul aduce noroc în afaceri. Albastrul e combinat
cu joi, cu Jupiter. Euroii sunt mai albaștri.
Recomandați-le și prietenilor dvs. aceste sfaturi! Ele

sunt foarte utile dacă aveți în curând o întâlnire
importantă, un interviu sau o seară romantică alături
de persoana dragă.

Vă dorim să arătați mereu ireproșabil!
www.sclipire.ro

Vineri avem o culoarea a dragostei, zeița Venus, pasiunea. Dacă te îmbraci în galben devii mai simpatic,
mai atractiv.

Sâmbătă punem o nuanță din asta indigo. Acum
punem indigo-ul și ne dă o stare de liniște și de
meditație fantastice.
Duminică avem portocaliul ăsta, e o combinație între
roșu și galben. Ne dă energie, afectivitate, e mai
bun, așa”, a spus numerologul Mihai Voropchievici.

www.sclipire.ro
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