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Lista finală a lui 
Ludovic Orban

Propuneri – Membri ai Guvernului
Prim-ministru Ludovic Orban
Viceprim-ministru

Raluca Turcan
Ministrul Finanțelor Publice

Vasile-Florin Cîțu
Ministrul Afacerilor Interne

Marcel Ion Vela
Ministrul Afacerilor Externe

Bogdan Lucian Aurescu
Ministrul Justiției

Marian Cătălin Predoiu
Ministrul Apărării Naționale

Ionel Nicolae Ciucă
Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

Virgil-Daniel Popescu
Ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

Lucian Nicolae Bode
Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Nechita-Adrian Oros
Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor

Costel Alexe
Ministrul Lucrărilor publice, Dezvoltării și Administrației

Ion Ștefan
Ministrul Fondurilor Europene

Ioan Marcel Boloș
Ministrul Sănătății

Victor Sebastian Costache
Ministrul Educației și Cercetării

Cristina Monica Anisie
Ministrul Culturii

Bogdan Gheorghiu
Ministrul Tineretului și Sportului

Marian Ionuț Stroe
Ministrul Muncii și Protecției Sociale

Victoria Violeta Alexandru
evz.ro

Ludovic Orban anunță că nu va
schimba miniștrii avizați negativ 
Ludovic Orban, premierul desemnat, a declarat
miercuri că nu va schimba miniștrii care au fost
avizați negativ în comisiile parlamentare. Liderul PNL
spune că votul este oricum unul consultativ și în
primul rând a fost strict „politic”. Orban este încrezător
în echipa propusă de el și a anunțat ferm, după
încheierea audierilor: „Mergem mai departe!”.
„Vă readuc aminte cum au decurs audierile din cabi-
netele PSD: au fost formale și au durat câte jumătate
de oră. Votul dat în fiecare comisie este un vot con-
sultativ. Am încredere în fiecare ministru. Vor pune în
practică cele mai bune soluții. 

Nu accept niciun fel de critică din partea PSD privind
programul de guvernare. Programul lor nu a fost
decât o colecție de minciuni servite fără rușinare
românilor. Dacă ne uităm astăzi la programul de gu-
vernare promis în 2016, maxim 12% au fost îndeplinite
în 3 ani de guvernare” a declarat Ludovic Orban.
„Avizul negativ în cele 3 comisii a fost dat pe baza
majorității pe care PSD a avut-o în comisiile respective.
Toți miniștrii, dacă ar fi existat o echilibrare proporțională
ar fi primit rezultat favorabil. Nu au niciun fel de legit-
imitate să stabilească ei dacă un ministru poate să
conducă un minister. Candidații noștri s-au prezentat
la înălțime. Mergem mai departe, suntem o echipă, o
echipă performantă care vrea să guverneze în interesul
românilor. Cu siguranță vom avea discuții până luni
la ora 16:00, probabil și în timpul votului”, a mai
adăugat liderul PNL.
Audierile din comisii a miniștrilor propuși s-au încheiat.
Luni, votul de învestitură
Audierile din comisiile de specialitate ale Parlamentului
s-au încheiat. Trei liberali desemnați pentru a face
parte din Guvernul Orban au primit aviz negativ, re-
spectiv Florin Cîțu, propus la Finanțe, Ion Ștefan,
propunerea pentru Dezvoltare și Violeta Alexandru,
propusă la Ministerul Muncii.
Miniștrii propuși de premierul desemnat Ludovic
Orban au fost audiați în comisiile de specialitate
marți și miercuri.
Marți au fost audiați în comisiile de specialitate primii
opt liberali desemnați în Guvernul Orban, respectiv
Marcel Boloș, propus la Fonduri Europene, Victor
Costache, propus la Ministerul Sănătății, Florin Cîțu,
propus ministru al Finanțelor, Bogdan Gheorghiu,
propus la Cultură, Nicolae Ciucă, propus la Ministerul
Apărării, Marcel Vela, propunerea de la Interne,
Adrian Oros, nominalizat la Agricultură și Costel
Alexe, propunerea pentru Mediu, iar restul miercuri.
Din cei 16 miniștri propuși, trei dintre ei, respectiv
Florin Cîțu, propus la Finanțe, Ion Ștefan, propunerea
pentru Dezvoltare și Violeta Alexandru, propusă la
Ministerul Muncii au înregistrat avize negative.
Premierul desemnat Ludovic Orban a afirmat, miercuri,
că avizele negative date în comisii au fost politice. El
a precizat că propunerile de miniștri rămân aceleași,
indiferent de avizul pe care l-au primit în comisii.
„Este nedrept și revoltător. Votul a fost un vot politic,
fără niciun fel de legătură cu calitatea prestației și cu
calitatea răspunsurilor. (...) Ca atare, mergem mai
departe cu candidații noștri. PSD a căzut de la putere,
Guvernul PSD a fost demis, este hulit de 80% din
populația României. Majoritatea românilor s-au săturat
de minciunile, abuzurile și de modul agresiv, iar
tupeul și obrăznicia de care dau dovadă după atâția
ani de guvernare în care nu au făcut nimic, îndrănesc
acum să facă ei legea. E un vot politic. Nu are nicio
legătură”, a spus Ludovic Orban,
Potrivit calendarului aprobat de conducerea celor
două camere ale Legislativului, votul pentru învestirea
Guvernului Orban urmează să fie dat în plenul reunit
al Parlamentului luni, de la ora 14.00.

digi24.ro

Casa Regală britanică, 
în stare de șoc. 

A apărut un nou moştenitor. 
Se cere ADN-ul Reginei

La porţile Palatului Buckingham bate un nou presupus
moştenitor care ar avea aceleaşi drepturi ca toţi
ceilalţi reprezentanţi de la Casa Regală britanică.
„Cel mai mare scandal regal” s-a declanşat. Un
bărbat cere ADN-ul Reginei Elisabeta a II-a pentru a
dovedi că strămoșii săi sunt moștenitorii de drept la
tron, amenințând să dea în judecată Palatul Buckingham
dacă cererea lui este ignorată.
Francois Graftieaux, în vârstă de 73 de ani, a susținut
că tatăl său Pierre-Edouard s-a născut după o
aventură între bunica sa Marie-Leonie Graftieaux și
prințul de atunci al Galilor, Edward VIII.
Graftieaux, care seamănă izbitor cu ducele de Windsor,
a spus: „În anii 1900, adevărata linie de succesiune
a fost ascunsă pentru a bloca familia Graftieaux la
locul ei în istorie”.
„Eu și tatăl meu nu am fi avut nicio pretenție directă
la tron din cauza abdicării lui Edward, dar cei din
familia Graftieaux ar fi putut deveni cel puţin nobili.
Ca ultimul membru din familia mea, voi lua toate
măsurile posibile și necesare pentru a ne proteja
moștenirea”.
Pentru a demonstra legătura tatălui său cu Casa
Windsor, Graftieaux a cerut, pentru a treia oară,
Palatului Buckingham să furnizeze o mostră de ADN-
ul reginei.  Pensionarul, care acum locuiește în Por-
tugalia, a mai cerut un eșantion de ADN în 2004 și
2013,  pentru a-și susţine pledoaria. Dacă ultima
cerere a acestuia este ignorată, pensionarul a spus
că va deschide o acţiune în instanţă împotriva palatului
propriu-zis, care servește ca sediu administrativ al
reginei.  Graftieaux a spus că nu caută o compensație
sau un titlu, ci dorește pur și simplu ca familia sa să
fie recunoscută ca o piesă importantă din istoria
Familiei Regale Britanice.
El a spus: „Nu cer Palatului bani, titlu sau putere.
Dacă Palatul refuză din nou să coopereze, ceea ce
bănuiesc cu tărie, atunci sunt dispus să cer sfaturi ju-
ridice, și să las ceea ce se numeşte cel mai mare
scandal sexual Regal din istorie, să fie redat în public
prin intermediul instanțelor”.
Ce spune legea britanică
Familia regală nu poate fi urmărită penal în baza legii
penale și nici trimisă în judecată prin instanțele civile,
în conformitate cu legea engleză. Cu toate acestea
Graftieaux poate lansa cu succes un dosar legal îm-
potriva Palatului însuși și poate forța o anchetă,
eventual sub aspectul larg al Legii drepturilor omului.
Graftieaux a început să creadă că familia lui poate fi
legată de regretatul Edward VIII după ce i s-a spus
că semăna foarte mult cu ducele de Windsor. Palatul
Buckingham a declarat pentru Express că nu va co-
menta afirmațiile domnului Graftieaux sau cererea
sa pentru o probă de ADN.

evz.ro
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Danemarca îi dă o lovitură lui
Donald Trump ajutându-l în

același timp pe Vladimir Putin

Agenţia pentru Energie din Danemarca a aprobat
miercuri amplasarea gazoductului Nord Stream 2 în
apele teritoriale ale Danemarcei, înlăturând practic
ultimul obstacol major care stătea în calea finalizării
acestui proiect care a divizat Uniunea Europeană,
informează agenția Reuters, preluată de Agerpres.
Decizia de miercuri a Agenţiei pentru Energie din
Danemarca este o lovitură pentru Ucraina, dar și
pentru administraţia preşedintelui SUA, Donald Trump,
care s-a opus vehement proiectului Nord Stream 2.
Este, totodată, o victorie pentru Rusia şi Germania,
care susţin proiectul.
Gazoductul Nord Stream 2 este criticat de SUA,
precum şi de mai multe state din Europa de Est,
Marea Baltică şi Nordul Europei, care se tem că
Nord Stream 2 va creşte dependenţa energetică a
UE de Moscova.
Secretarul american al energiei, Rick Perry, declara
recent că acest gazoduct „va da o lovitură dură
diversității și securității energetice a Europei”.  Nord
Stream 2 și Turkstream - gazoductul ce va transporta
gazul rusesc către Turcia pe sub Marea Neagră - vor
permite Moscovei ca până la sfârșitul anului viitor să
oprească tranzitul gazului rusesc prin Ucraina, arăta
Rick Perry. 
Compania care promovează gazoductul Nord Stream
2 a propus mai multe rute posibile pentru amplasarea
gazoductului prin apele teritoriale ale Danemarcei, în
încercarea de a depăşi obiecţiile ridicate de autorităţile
de la Copenhaga faţă de acest proiect. Într-un
comunicat de presă, Agenţia pentru Energie din
Danemarca a precizat că a acordat consorţiului Nord
Stream 2 AG permisiunea de a construi o secţiune
de 147 de kilometri din gazoductul Nord Stream 2 în
zona de sud-est a insulei daneze Bornholm, din
Marea Baltică.
Agenţia a adăugat că Nord Stream 2 va trebui să
aştepte o lună înainte de a putea utiliza autorizaţia,
în conformitate cu legislaţia daneză, care oferă părţilor
interesate dreptul de a contesta decizia timp de patru
săptămâni.
Rușii, pregătiți să termine gazoductul în 4-5 săptămâni
Grupul rus Gazprom anunţase anterior că a finalizat
peste 87% din gazoductul Nord Stream 2 însă,
începând din luna aprilie 2017, aştepta ca autorităţile
daneze să aprobe amplasarea unor conducte cu o
lungime cuprinsă între 147 şi 175 de kilometri prin
apele teritoriale ale Danemarcei.
La începutul acestei luni, Viktor Zubkov, preşedintele
Consiliului de Administraţie al Gazprom, a anunţat că
proiectul Nord Stream 2 a ajuns practic în apele teri-
toriale daneze. „Am avea nevoie de patru-cinci
săptămâni pentru a-l termina, în cazul în care vom
obţine aprobarea Danemarcei”, a declarat atunci
Zubkov.

Gazprom livrează gaze naturale Germaniei printr-o
serie de conducte amplasate în Marea Baltică,
denumite Nord Stream. În 2015, Gazprom şi un grup
de companii europene, respectiv E.ON, Wintershall,
Shell, OMV şi Engie, au semnat un acord pentru re-
alizarea proiectului Nord Stream 2, ce presupune
construcţia a încă două conducte pe lângă cele două
deja existente.
Cu o lungime de 1.200 de kilometri, Nord Stream 2
va permite dublarea capacităţii de transport a Nord
Stream 1, până la 110 miliarde de metri cubi pe an,
astfel că o cantitate mai mare de gaze naturale
ruseşti va ajunge direct în Germania, via Marea
Baltică, fără a mai trece prin Ucraina.
Nord Stream 2 ar urma să intre în funcțiune la sfârșitul
acestui an.
Cum a reacționat Vladimir Putin, aflat în vizită în Un-
garia
„Danemarca s-a comportat ca un actor responsabil
în relațiile internaționale, apărându-și interesele și
suveranitatea, dar și pe cele ale principalilor săi
parteneri din Europa, care au tot interesul să diversifice
aprovizionarea pieței europene cu hidrocarburi ruse”,
a declarat miercuri liderul de la Kremlin, Vladimir
Putin, aflat în vizită în Ungaria.
După anunțul Danemarcei că a aprobat Nord Stream
2, acțiunile Gazprom au crescut cu 3 la sută pe
bursa de la Moscova.
La începutul lunii octombrie, președintele rus Vladimir
Putin spunea că „mica” Danemarcă este supusă
„unor presiuni” pentru a bloca gazoductul, dar dădea
asigurări că acesta va fi construit cu orice preț, chiar
dacă ar fi să ocolească apele teritoriale daneze.
„Statele Unite, din păcate, tot timpul s-au împotrivit
cooperării noastre energetice cu Europa”, declara
Vladimir Putin, insistând asupra caracterului pur eco-
nomic al proiectului și negând orice scopuri politice.
Ungaria se alătură proiectului Turkstream
Vladimir Putin a mai anunțat miercuri, după o în-
trevedere cu premierul Viktor Orban, că Ungaria este
interesată să se alăture anul viitor proiectului de
gazoduct Turkstream.
Turkstream ar urma să fie finalizat de partea rusă la
sfârșitul acestui an, iar anul viitor vor fi terminate
lucrările cu partenerii bulgari și sârbi, a precizat Putin.
„Am discutat despre o posibilă normalizare a relațiilor
dintre Rusia și Europa”, a mai spus Putin despre
convorbirile purtate cu premierul Ungariei. „Sigur că
am vorbit și despre o reglementare a crizei din
Ucraina în relație cu rutele și aprovizionările energetice
ale Ungariei și ale unor consumatori europeni-cheie
din surse rusești”, a punctat liderul de la Kremlin. 
Germania a salutat, la rândul ei, decizia Danemarcei,
considerând că este una pur economică, ce va
permite permanentizarea livrărilor de gaze rusești
către Europa la un cost acceptabil.
Organizația Greenpeace a anunțat, în schimb, că
regretă decizia luată de Copenhaga. „În plină urgență
climatică, este o direcție greșită. N-avem nevoie de o
nouă infrastructură pentru energiile fosile, care
frânează o tranziție către energia verde”, spune
Greenpeace.
În ciuda autorizației primite de la Copenhaga, contro-
versatul gazoduct este amenințat de posibile sancțiuni
americane, dar și de noile reglementări din UE refer-
itoare la transportul de gaz, care impun o „decuplare”
a activității de producție și de distribuție. 

digi24.ro



30 octombrie, 2019 l l 5Romanian Journal • New York

ŞTIRI PE SCURT • ŞTIRI PE SCURT • ŞTIRI PE SCURT

PE SCURT,PE SCURT,
ULTIMELE ȘTIRIULTIMELE ȘTIRI

adunate şi prelucrate

de Vasile Bădăluţă

* Îndrăgitul cântăreț de muzică ușoară Mihai Constan-
tinescu a decedat marți, după mai multe luni de
comă în spital. El s-a născut în 1946 și avea 73 de
ani când a trecut la Domnul.  

* Mircea Geoană este noul secretar general adjunct
al NATO. Este cea mai înaltă poziție internațională
deținută de un român. Cea mai puternică
organizație internațională din lume are, de acum,
un român la conducere, alături de secretarul gen-
eral Jens Stoltenberg.

* Potrivit anchetatorilor brașoveni, două minore (12
și, respectiv, 13 ani) au făcut mai multe infracțiuni
de furt și tâlhărie. Ele au fost prinse și internate într-
un centru de plasament de pe raza orașului Ghim-
bav (jud. Brașov).

* În Australia, majoritatea câinilor campioni la curse
sunt uciși când se constată că nu mai sunt compet-
itivi. Aproximativ 17.000 de ogari sunt omorâți în
fiecare an. O cumplită barbarie!

* Un pădurar de la Ocolul Silvic Strâmbu Băiuț a fost
împușcat cu o armă de vânătoare și a murit. Crim-
inalii sunt hoții de lemne  care, dacă văd un pădurar
care nu-i lasă să fure, îl elimină omorându-l. Cazul
nu este unic în țară, din păcate.

* Un asistent medical (Viorel Milcu, 60 ani) din Brăila
a fost arestat în 2016 după ce o fată de 16 ani l-a
acuzat că a sedat-o și a violat-o. Ulterior, zeci de
paciente au depus plângere susținând că același
asistent medical le-a drogat și apoi le-a violat. Agre-
sorul a fost condamnat la 8 ani de închisoare în
2018.

*Canalul Realitatea TV va continua să prezinte emi-
siuni, dar de mâine se va numi Realitatea PLUS.

* Michelangelo Buonarroti (1475 – 1564), cel mai im-
portant artist al perioadei de vârf a Renașterii Ital-
iene, a fost stângaci, dar a ascuns acest lucru din
cauza atitudinii negative a Bisericii care considera
că stângacii sunt trimișii diavolului pe pământ.
Închipuiți-vă că, dacă ar fi așa, în lume ar trăi mil-
ioane de...diavoli!

* În prezent, situația profesorilor de religie, 6.000 la
număr, este incertă. Curtea Constituțională a
României (CCR) a decis că nu mai sunt obligatorii
cererile pentru nefrecventarea orelor de religie,
statuând că părinții elevilor care doresc să urmeze
cursurile acestei discipline trebuie să facă o solic-
itare  în acest sens.

* Lydia Roberts, o tânără (21 ani) din Greater Man-
chester, s-a sinucis după ce a găsit în cel de-al
doilea telefon mobil al iubitului ei, Adam Wells, fo-
tografii și videoclipuri grotești cu copii aflați în
diferite ipostaze sexuale. Mai bine îl ”sinucidea” ea
pe Adam al ei...

* Într-un cartier rezidențial  situat în nordul capitalei
Norvegiei, Oslo, un bărbat înarmat a furat o
ambulanță și a intrat cu ea în mai mulți trecători.

* Europarlamentarul Rareș Bogdan a publicat pe
rețelele de socializare un mesaj în care atacă dur
guvernul demis al Vioricăi Dăncilă. El a scris că
România a primit un avertisment ferm din partea
Comisiei Europene (CE) pentru că ”a involuat” în
privința luptei anticorupție. Are dreptate!

* Dacă se aplică legea care prevede reducerea
numărului de ore în învățământ, s-ar putea ca circa
20.000 de profesori să rămână fără catedră. Prin
vot, legea a devenit...lege, dar depinde dacă și cum
va fi aplicată.

* Colegiul Național ”Mihai Eminescu” din Buzău este
reabilitat cu muncitori indieni, iar o stradă e reparată
cu muncitori din Vietnam. Proiectul reabilitării
colegiului este finanțat din fonduri europene, val-
oarea totală fiind de peste 5 milioane euro. Nu mai
avem muncitori români sau cei pe care-i avem sunt
prea leneși?

* Cristian Pomohaci, preotul exclus din BOR (Biserica
Ortodoxă Română) după ce fusese acuzat și
dovedit că a abuzat sexual minori, acum face slujbe
de exorcizare la care participă sute de oameni. De
necrezut, dar fiindcă e în România, orice e posibil... 

* Ministrul demis al Muncii, Marius Budăi, a anunțat
că pe masa Executivului se află o propunere prin
care salariul minim pe economie să fie majorat cu
100 lei. Și Ceaușescu, pe 21 decembrie 1989,
promitea în plus 100 lei la salariu, dar după 4 zile a
”mierlit-o”. Se vede că cine face o astfel de promi-
siune dispare...

* Vasile Duțu (49 ani), agent principal din cadrul Pen-
itenciarului Bacău a fost condamnat la 4 ani și 11
luni închisoare cu executare pentru luare de mită,
trafic de influență și cămătărie. El și concubina lui,
Oana Maria Râncu (43 ani), au fost găsiți vinovați
și și-au recunoscut faptele. 

* Îndrăgitul actor american Burt Reynolds a decedat
săptămâna trecută. El avea 82 de ani și timp de
aproape 70 de ani a încântat spectatorii cu rolurile
pe care le-a jucat.

* Patima băuturii și lipsa banilor l-au împins pe un
tânăr din Buzău să recurgă la un gest extrem pentru
a-și potoli ”setea”: a intrat într-un magazin alimentar,
a amenințat-o pe vânzătoare, apoi a luat o sticlă de
votcă și un energizat, a salutat politicos și... a ple-
cat. ”S-a oprit” mai târziu la Poliție...

* Un caz inedit: o femeie de 34 de ani din Iași a mers
cu buletinul să reclame la poliție că mașina i-a fost
lovită în trafic, dar ea nu avea permis de conducere.
Amenda primită e dublă față de reparații.

* În Coreea de Sud, în Parcul Hangang din Seul, o
dată pe an se organizează o competiție ciudată,
unică în lume: campionatul de holbat în gol.
Concurenții (în jur de 70, aleși între sute de
candidați) trebuie să se holbeze la nesfârșit fără
țintă, să nu se miște, să nu vorbească și să nu
adoarmă. Cine poate sta așa cel mai mult timp
câștigă concursul.

CUVINTE ÎNȚELEPTE
”Misiunea mea este să omor timpul, iar a lui să mă

omoare el pe mine. 
Ne înțelegem bine, ca între asasini.” (Emil Cioran)

***
”Dacă noi mințim guvernul, se numește infracțiune.

Când guvernul ne minte pe noi se numește politică”.
(Bill Murray)

***
”Când vorbești, nu faci altceva decât repeți ce știi

deja. Când asculți, ai șansa să înveți ceva.” (De-
rida)

***
”Întotdeauna există puțină nebunie în dragoste, chiar

dacă întotdeauna există puțină rațiune în nebunie.”
(F. Nietzsche)

UMOR 
La intrarea într-o unitate comercială, se poate citi

următorul anunț: 
”Pro Construct angajează BĂRBAT pentru funcția de

FEMEIE de serviciu. Informații la tel............
***

Banii nu fac fericirea, dar o cumpără gata făcută sau
măcar proclamată.

***
De mult timp simt că mă urmărește inteligența, dar eu

sunt mai rapid.
***

Dacă într-o zi afli că femeia pe care ai iubit-o toată
viața și pe care o iubești din tot sufletul îți este
infidelă și dacă îți trece prin cap să te arunci de la
etaj, adu-ți aminte că ai doar coarne, nu aripi.

***
Ca să-ți atingi obiectivele și să le rezoolvi, trebuie să

fii un mare visător. Așa că nu mai pierde vremea,
lasă totul baltă și du-te urgent și fără să protestezi,
du-te imediat, omule, du-te și culcă-te, ca să poți
visa...
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4 ani de la "Colectiv"
Marş în memoria victimelor de la Colectiv. 

Este impresionant!
Câteva mii de persoane s-au adunat, miercuri seara, în Piaţa Bucur pentru a
comemora victimele incendiului din clubul Colectiv. Unii dintre participanţi au
purtat bannere cu mesaje prin care cer demisia şefului DSU, Raed Arafat.
Oamenii au păstrat un moment de reculegere şi au aprins lumânări la monumentul
ridicat în memoria victimelor.

Participanţii au pornit pe traseul: Piaţa Unirii – Splaiul Unirii – Strada Bucur –
Parcul Bucur. Pe o pancartă de mari dimensiuni purtată de oameni scria:
“#COLECTIV”, “Capul lui Arafat vrem!” şi “Arafat – demisia”. Un alt text de pe
aceeaşi pancartă este o declaraţie a lui Raed Arafat din 2018: “Putem demonstra
orice secundă că intervenţia de la Colectiv era în parametri. Chiar peste
parametrii care ar fi putut să facă alte ţări din jurul nostru”.
“Fiecare om, dacă este responsabil de ceea ce face, ar fi un mare pas înainte
pentru toată ţara. Toată lumea şi-ar face treaba şi nu am mai avea problemele
pe care le avem. În loc să stăm să facem poze şi să vorbim la telefon, ar trebui
să coordonăm o intervenţie, de exemplu”, a declarat Adrian Albu, supravieţuitor
al tragediei de la Colectiv, scrie romaniatv.net
Adrian Albu a adăugat că Jean Chelba, tatăl fotografului Alex Chelba (33 de ani),
decedat în urma incendiului din Colectiv, nu a mai apucat “să vadă dreptatea
făcută”. Jean Chelba a murit în ianuarie, la vârsta de 68 de ani.
“Sper să nu se întâmple ca la alte dosare, cum ar fi ‘Revoluţia’ sau ‘Mineriada'”,
mai spune Adrian Albu.

secretele.com

Medicii au povestit simptomele stranii 
ale tinerilor arși în urmă cu 4 ani

În urmă cu 4 ani, o țară întreagă plângea în fața televizorului, în timpul
transmisiilor din fața clubului Colectiv, unde au murit 64 de tineri – arși, călcați în
picioare, sufocați de un nor toxic.
Nici în ziua aceasta nu se știe cu exactitate cum s-a produs deflagrația, dacă a
fost una, sau incendiul, dacă a fost unul. Colectiv rămâne cel mai straniu
incident din istoria recentă a României și suspiciunile nu le ridică doar faptul că
anchetatorii nu reușesc să descopere un factor cauzator concret și poate și un
vinovat, dar și medicii care au tratat victimele de la Colectiv au remarcat multe
lucruri stranii.Prof. dr. Monica Pop: „DE CE? Nu am nici o explicație!”
Profesorul Monica Pop, de la Spitalul de Oftalmologie din Capitală, a povestit
cum s-au desfășurat evenimentele din urmă cu patru ani, când a văzut dezastrul
în direct, la televizor.
„În urmă cu 4 ani… Dezastru! În seara respectivă am văzut la TV ce s-a
întâmplat. Părea incredibil! Am plecat imediat de acasă, cu gîndul de a încerca
să ajut și eu cu ceva. La spital la noi au venit 4 cazuri. Nu prea grave.
Un băiat de 16 ani, cu un „crater” la „coada” ochiului, lovit cu un inel, în lupta
pentru a putea ieși din infernul de foc! Singur, minor, părinții în străinătate.
Comisie, operatie (echipa de gardă), ok.
Am plecat cu un medic rezident și cu o trusă spre spitalul Floreasca. Acolo,
mobilizare mare de forțe medicale, ca de obicei în caz de catastrofe! Fuseseră
aduși peste 50 de răniti, o parte erau deja în sălile de operație.
Au și ei medici oftalmologi, nu era nevoie de noi acolo. Între timp, am primit apel
de la Spitalul Colțea, pentru 8-10 răniti. Unii și cu leziuni oftalmologice. Am ajuns
repede.
Pacienti cu stări diferite, grave sau foarte grave. Unii, în comă. Examinări,
tratament! Primesc un nou apel! De la directorul Spitalului de Arși de data asta.

Ne deplasăm cu farurile aprinse. Acolo – dezastru! Câțiva din cei aduși aveau
leziuni oftalmologice (arsuri). Am mers aproape zilnic timp de peste 2 săptămâni!
La parter, cei conștienți, de gravitate medie.
La etaj, cei foarte grav, toți în comă. Unul, neidentificat, în viată, dar aproape car-
bonizat.
Curat peste tot. Lângă fiecare pacient, medici și asistente! Au făcut tot ce
puteau! Din păcate, deși ochii lor nu aveau leziuni foarte grave, cu excepția
unuia, în 2 săptămâni, cei pentru care mergeam s-au stins treptat, toți! Ce am
văzut acolo în acele zile se poate compara doar cu noaptea de cutremur din
1977! Poate și cu bebelușii cu arsuri dintr-o maternitate!
A fost și ceva STRANIU: La cât de mulți răniți în stare foarte gravă au fost,
leziuni oftalmologice aveau puțini și nu foarte grave! DE CE? Nu am nicio
explicație!
Multă experiență dureroasă în cariera unui medic!… Nu se poate uita așa ceva!
NICIODATĂ!”, a transmis prof. Monica Pop.
Prof. dr. Mircea Dan Enescu: „Ceva între cenuşiu – roşu – negru, de nepovestit”
În memoria oamenilor a rămas și declarația profesorului Mircea Dan Enescu, pe
atunci manager la spitalul Ghrigore Alexandrescu. El a declarat că arsurile de pe
pielea victimelor de la Colectiv au un aspect ciudat.

„Practic, urmează perioada chirurgicală. Este o perioadă foarte importantă,
pentru că trebuie particularizată pentru fiecare caz, întrucât având acele arsuri
de căi respiratorii superioare plus arsura chimică, inhalaţia aceea cu totul
specială, mixtura pe care nu o cunoaştem, suntem obligaţi să fim precauţi şi să
alegem acei bolnavi în momentul cel mai potrivit când le foloseşte această
excizie”, spunea dr. Dan Mircea Enescu, atunci. La acel moment a spus și că el,
personal, nu a văzut niciodată o plagă de arsură care să aibă nuanţa pe care o
prezintă răniţii de la Colectiv.

„Ceva între cenuşiu – roşu – negru, de nepovestit, pentru că sângele a ajuns
într-o anumită compoziţie şi a avut anumite transformări acolo. Ca atare, şi
excizia noastră va trebui să fie specială, nu obişnuită”, a explicat Enescu.

evz.ro

Cumpănaşii Dosarului Colectiv
Cele 20 de minute de filmări ale intervenţiei salvatorilor la incendiul de la
Colectiv sunt sfâşietoare. Teribile. Ca şi live-urile din noaptea dezastrului. Pentru
familiile victimelor, în special, şi pentru orice om cu o minimă empatie şi
umanitate în el. Difuzarea lor, la 4 ani de la producerea catastrofei, este, însă,
doar o „lovitură“ de imagine. Cinică. Aflăm ceva nou? Aflăm acum că intervenţia
la Colectiv nu s-a desfăşurat în condiţii ideale, aseptice? O fi posibil ca intervenţia
la un asemenea dezastru să se producă după un scenariu scris şi repetat
înainte? Suntem surprinşi azi să aflăm că salvatorii noştri nu sunt cei mai grozavi
din lume? La vremea respectivă a susţinut cineva că totul a decurs perfect, ca
pe platourile de filmare? Suntem indignaţi, sincer şi fără ipocrizie, că unul sau
altul înjura la locul dezastrului pe fondul stresului generat de o asemenea
operaţiune? Sau că s-au luat decizii care la distanţa a 4 ani pot suna cinic, de
genul lăsaţi morţii la urmă şi concentraţi-vă pe cei vii, care mai pot fi salvaţi? Nu
trebuiau prioretizate acţiunile salvatorilor? De ce n-au pus cei de la ISU imaginile
la dispoziţia procurorilor? E cam singura întrebare onestă pe care o poţi formula,
dar fără să poţi da un răspuns. Erau obligaţi? Nu e clar. Şi dacă erau obligaţi şi
n-au făcut-o, să fie traşi la răspundere în justiţie. Deşi, fără să am pretenţia că
mă pricep, urmărind filmul nu am descoperit nimic ce ar putea să ofere
procurorilor răspunsuri în anchetă. Repet, nu mă pricep şi scriu aceste rânduri
având în minte faptul că e posibil să fie indicii acolo unde un ochi neexersat nu
observă. Şi atunci cui îi serveşte difuzarea acestor imagini cu morţi întinşi pe jos,
răniţi în chinuri şi un balamuc greu de imaginat, jumătate inerent, jumătate
tributar lipsei de profesionalism şi subfinanţării? Salvatorii sau medicii care au
preluat răniţii au patronat sistemul corupt care a permis unui club de noapte să
funcţioneze într-o hală cu o singură intrare/ieşire si fără minime măsuri de
protecţie împotriva incendiilor? M-am întrebat, sincer, ce-aş fi făcut dacă
respectivul film mi-ar fi parvenit? Răspund, tot sincer, l-aş fi publicat. Ca atare.
De aici şi până la insinuările de „complot“, „secret“, „dezvăluiri”, „nepăsare” şi ce
alte isterii mai circulă e, însă, distanţa de la sinceritate la Alexandru Cumpănaşu
şi lansarea sa în cursa pentru Palatul Cotroceni în contul tragediei de la Caracal,
soldate cu uciderea nepoatei sale adolescente de un dement. Cu ce ne-am
ales? Un film teribil de vizionat pentru familiile victimelor şi supravieţuitori,
emoţionant în sens negativ pentru oamenii normali şi cu traficul crescut pe care
îl va înregistra azi mass-media. #jesuiscumpanasu Pardon! Şi cu un pompier
anonim, pe care îl ştiu toate autorităţile, că doar n-au filmat zeci de operatori
acolo, dar a dorit „să i se păstreze anonimatul”, care n-a mai suportat nedreptatea
şi a trimis presei, după 4 ani!, o selecţie de 20 de minute de video din cele 5 ore
filmate acolo, ca să aflăm „adevărul”. Care adevăr… mai bine ni-l creionăm
fiecare, în sinea lui.

romanialibera.ro
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Mircea Geoană obținut cea mai importantă
funcție la NATO

Mircea Geoană este începând de joi, noul sec-
retar general adjunct al NATO. Cea mai puternică
şi influenţă organizaţie internaţională are de
acum şi un român în frunte, alături de secretarul
general, Jens Stoltenberg.
Se poate spune că este cea mai înaltă poziţie
internaţională deţinută vreodată de un român.
În cadrul unui interviu la emisiunea „Punctul
de Întâlnire”, Mircea Geoană s-a arătat foarte
onorat să ocupe funcţia numărul 2 în NATO şi
să reprezinte interesele României în această
organizaţie.

„Este o enormă onoare pentru mine să ocup o poziţie atât de importantă. E
reflectarea faptului că, de-a lungul întregii cariere, fie diplomatică, fie politică, am
fost, rămân şi voi rămâne întotdeauna un mare avocat al relaţiei transatlantice.
Este şi o recunoaştere a importanţei şi a rolului României în alianţă. În 15 ani de
când am aderat, România s-a afirmat şi este un aliat influent şi respectat. Sunt
mândru să pot să reprezint interesele alianţei noastre şi sunt extrem de hotărât
să asist secretarul general al NATO în îndeplnirea atribuţiilor sale. Este un joc de
echipă, în care secretarul general şi noi toţi, începând cu mine şi restul colegilor
din NATO, suntem aici pentru a-l ajuta pe secretarul general să facă cea mai
bună muncă posibilă în interesul nostru comun”, a afirmat noul secretar adjunct
al NATO.
Geoană spune că securitatea României nu a fost niciodată așa de bine protejată
ca acum și nu am avut niciodată aliați mai puternici.
„Niciodată în istoria României nu am avut şansa de a fi parte din structurile Oc-
cidentului dezvoltat. Avem, în ultimii 15 ani de zile, de când am aderat la NATO,
apoi de când am aderat la UE, şansa de a recupera timpul istoric piedut.
Securitatea naţională a României nu a fost niciodată mai bine protejată, nu am
avut niciodată aliaţi mai puternici. Şi mai mult decât forţa militară şi forţa
economică şi politică a aliaţilor noştri, niciodată nu am avut o fundaţie de valori
comune cu Occidentul dezvoltat. De aceea, mesajul meu este să păstrăm
încrederea în acest drum ireversibil pe care l-am ales”, a declarat Mircea
Geoană.

evz.ro

Consiliul UE confirmă numirea lui Kovesi 
la șefia Parchetului European

Consiliul Uniunii Europene a confirmat, luni, numirea
fostei sefe DNA, Laura Codruta Kovesi, in functia
de procuror-sef al Parchetului European (EPPO).
"Consiliul a convenit astazi (luni - n.red.) numirea
Laurei Codruta Kovesi pentru a fi primul procuror
sef european. Numirea trebuie acum confirmata si
de Parlamentul European", informeaza un comunicat
de presa remis de Consiliul UE.
"Doamna Kovesi, cetatean roman, este in prezent
procuror in cadrul Parchetului de pe langa Inalta
Curte de Casatie si Justitie din Romania. A ocupat
diverse functii de procuror in timpul carierei sale in
Romania.
Procurorul-sef european va organiza activitatea
EPPO si va reprezenta Biroul in relatia cu institutiile

UE, statele membre si tarile terte. Ea va fi asistata de doi adjuncti si va prezida colegiul
de procurori, care va fi responsabil de definirea strategiei si a regulilor interne si de a
asigura coerenta intre si in cazuri", potrivit sursei citate.
In context, Anna-Maja Henriksson, ministrul Justitiei din Finlanda, tara care asigura
presedintia semestriala a Consiliului, a explicat ca este o prioritate ca Parchetul
European sa fie functional pana in luna noiembrie 2020.
Sarcina lui Kovesi, sustine Henriksson, va fi sa creeze EPPO "de la zero".
"Prioritatea Consiliului este ca EPPO sa functioneze pana in noiembrie 2020. In acest
sens, devenea urgent sa fie numit procurorul sef european. Dna Kovesi, ca prima
persoana care va ocupa acest post, va avea sarcina de a crea EPPO de la zero.
Treaba ei, pe parcursul celor 7 ani de mandat, va consta in special in construirea
structurii administrative si operationale a biroului si in stabilirea unor bune relatii de
lucru cu autoritatile judiciare nationale.
Consiliul va continua sa monitorizeze infiintarea biroului pentru a ne asigura ca avem un
EPPO eficient, care va deveni piatra de temelie a luptei noastre impotriva fraudei si
coruptiei pentru finantele UE", a afirmat Henriksson, citata in comunicat.
Amintim ca Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene au semnat, pe 24
septembrie, acordul prin care Laura Codruta Kovesi este desemnata candidat comun
pentru functia de procuror sef european.
Parchetul European (EPPO), care se asteapta sa fie operational la sfarsitul anului
2020, va fi o institutie independenta insarcinata cu investigarea, urmarirea penala si
aducerea in fata justitiei a infractiunilor impotriva bugetului UE, cum ar fi frauda,
coruptia sau frauda transfrontaliera cu TVA de peste 10 milioane de euro.
Lista infractiunilor se va putea extinde in viitor pentru a include, de exemplu, faptele de
terorism. Pana in acest moment, 22 de state membre s-au alaturat Parchetului European.
Cele cinci state care nu participa inca (Suedia, Ungaria, Polonia, Irlanda si Danemarca)
se vor putea alatura in orice moment.
Parchetul European va avea sediul central in Luxemburg si va fi compus dintr-un
procuror-sef si un colegiu de procurori din toate tarile participante. Acestia vor coordona
investigatiile curente desfasurate de catre procurorii delegati in fiecare stat participant.

ziare.com

IN MEMORIAM  Marilena Dobre
Miercuri 6 nov se împlinesc 7 ani de la trecerea în neființă la vârsta de numai 43
de ani a îndrăgitei interprete, Marilena Dobre. Câștigătoare la numai 17
ani a premiului 1 al Festivalului Național de Muzică Ușoară de la
Mamaia, Marilena Dobre emigrează în SUA la New York. 
Aici, cu vocea ei plină și caldă, prin spectacolele susținute și serile
românești, Marilena sensibilizează de-a lungul multor ani simțirea
românească din comunitățile noastre din America.
Sunt de neuitat serile petrecute la restaurantele Casa Română 
și Bucharest ascultând-o ...
Păcat că a avut noroc doar de fizic frumos 
și de o voce rar întâlnită.
Sâmbătă 2 nov, va avea loc parastasul pomenirii de șapte ani, la bis-
erica Sf Nicolae din Sunnyside. Doamna Jenny Dumbravă împreună
cu fiica dumneaei, Dorina Maxwell pregătesc parastasul și vă
așteaptă să o pomenim și să ne rugam împreuna pentru sufletul ei 
frumos și nevinovat.

Dumnezeu să o ierte!
Vasile B~d~lu]~
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Mihai Constantinescu a murit
Interpretul de muzica usoara Mihai Constantinescu a murit, marti seara, la
Spitalul de Urgenta Floreasca din Capitala, dupa un stop cardio-respirator.
Artistul in varsta de 73 de ani era in coma din luna mai a acestui an.

Reprezentantii Spi-
talului de Urgenta
Floreasca au de-
clarat, pentru Me-
diafax, ca artistul
Mihai Constantines-
cu a murit marti
seara, in jurul orei
19.00, dupa un stop
cardio-respirator
neresuscitabil.
Mihai Constantines-
cu se afla in coma
din luna mai a aces-

tui an, cand a fost dus la spital in urma unui stop cardio-respirator.
Mihai Constantinescu avea 73 de ani.
In anul 2008, Mihai Constantinescu a fost supus unei interventii chirurgicale
la Sectia Clinica Chirurgie Cardiovasculara din cadrul Institutului de Boli
Cardiovasculare si Transplant Targu Mures, cu diagnosticul stenoza aortica
stransa, cardiopatie valvulara, insuficienta mitrala gradul 3/4, insuficienta
tricuspidiana gradul 2, hipertensiune pulmonara medie. In anul 2017, artistul
a fost supus unei noi interventii chirurgicale, dupa ce valva mitrala a avut o
disfunctie.

ziare.com

Corina Chiriac și Horia Moculescu, 
mesaje emoționante la moartea lui 

Mihai Constantinescu
Cantareata de muzica usoara Corina Chiriac spune ca regretatul Mihai Constantinescu
a fost tipul "baiatului vesel, sensibil, dragut, care iti canta piese vesele si isi
implinea cu seriozitate vocatia de artist, aceea de a descreti fruntile spectatorilor".

Corina Chiriac considera ca a fost colega cu Mihai Constantinescu "toata cari-
era".
"Am fost colega cu Mihai toata cariera mea. El s-a lansat inaintea mea, nu din
cauza varstei, ci pur si simplu a nimerit inainte si a avut o perioada enorm de
fructuoasa in primii zece ani de cariera, cand era intr-un trio cu Marius Teicu si cu
Olimpia Panciu. Cu siguranta au ramas undeva, in arhiva TVR, filmari cu ei trei.
Erau filmati de catre tanarul, pe atunci, producator si regizor de televiziune Titus
Munteanu. (...) El trebuie inteles ca un artist al unei epoci de 50 de ani, asa cum
sper sa fiu si eu tinuta minte cand o fi. Noi am inceput sa cantam intr-o vreme
tulbure. Nici astazi vremurile nu sunt mai putin tulburi. Si astazi ar fi nevoie de
mult mai multi artisti", a declarat Corina Chiriac pentru Agerpres.
Ea a precizat ca regretatul cantautor "s-a lansat intr-o vreme cand, ca si astazi,
era nevoie de artisti".
"Ce a avut Mihai particular si foarte agreabil pentru public? In primul rand, era
extrem de vesel, venea cu emotie pozitiva in fata publicului. Contribuia faptul ca
era foarte frumusel, era un etern adolescent. Nu a fost un Don Juan - acela era
Cornel Constantiniu -, el era la inceput un adolescent care iti...

ziare.com
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Britanicii "dovedesc" științific
că românii ardeleni sunt

diferiți de restul românilor 
Un studiu bazat pe analiza ADN-ului mitocondrial
scoate în evidență afinitățile genetice dintre provinciile
istorice din România și Europa Centrală, potrivit
revistei britanice BMC Genetics.

Studiul a fost realizat de un grup de cercetători
români, acesta fiind publicat  într-o revistă ştiinţifică
internaţională, relevă faptul că din punctul de vedere
al ADN-ului mitocondrial, „Transilvania este mai
apropiată de populaţiile din Europa Centrală decât
de populaţia din celelalte provincii româneşti, care
este mai apropiată de Balcani".
Cercetărorii au studiat ADN-ul mitocondrial a 714
români din toate provinciile istorice - Ţara Românească,
Dobrogea, Moldova şi Transilvania. Cercetătorii au
găsit „similitudini genetice ale populaţiilor din Muntenia,
Moldova şi Dobrogea cu ale populaţiilor din Balcani,
în timp ce populaţia Transilvaniei a fost strâns legată
de populaţiile din Europa Centrală".
Cercetătorii susţin că aceste descoperiri „ar putea fi
explicate prin topologia teritoriului românesc, unde
Arcul Carpatic a jucat un rol important în modelele
de migrare. Semnale de linii materne din Asia au fost
observate în toate provinciile istorice româneşti,
indicând fluxul de gene de-a lungul rutelor de migraţie
prin Asia de Est şi Europa".
Populația Transilvaniei, strâns legată de grupurile
din Europa Centrală
Cercetătorii au observat o distribuție omogenă a
majorității haplogrupurilor între provinciile românești
și o asociere clară cu populațiile europene. O analiză
a componentelor principale și analiza la scală
multidimensională au sprijinit similitudinea genetică
a grupurilor din Muntenia, Moldova și Dobrogea cu
Balcanii, în timp ce populația Transilvaniei a fost
strâns legată de grupurile din Europa Centrală. Aceste
descoperiri ar putea fi explicate prin topologia teritoriului
românesc, unde Arcul Carpatic a jucat un rol important
în modelele de migrare. Urme de linii materne din
Asia au fost observate în toate provinciile istorice
românești, indicând fluxul de gene de-a lungul rutelor
de migrație prin Asia de Est și Europa.
''În analiza noastră mitocondrială, am observat o
distribuție uniformă a majorității haplogrupurilor între
provinciile românești, populațiile din Țara Românească,
Moldova și Dobrogea având tendința să se grupeze
împreună în cadrul populației slave, conform unor di-
agrame matematice la scală multidimensională, în
timp ce Transilvania a fost mai strâns legată la
populațiile din Europa Centrală. Am confirmat fluxul
de gene din sud-vestul Asiei, pe baza unor indici de
diferențiere a populației în funcție de structura genetică
(FTS), strict în cazul Dobrogei, iar acest rezultat ar
putea fi ușor explicat prin influența mai mare din Asia
în această zonă de-a lungul istoriei.

Alba: Peste 10,5 milioane de
euro, majoritatea fonduri ner-
ambursabile, pentru un trans-

port ecologic în Aiud 
Peste 10,5 milioane de euro, din care peste 8,8 milioane
de euro fonduri nerambursabile, vor fi investite în dezvoltarea
unui transport ecologic în municipiul Aiud, urmând să fie
achiziţionate 16 autobuze electrice şi 50 de biciclete
pentru 'bike sharing', dar şi să fie creat un depou ultramodern
pentru vehicule urbane, modernizate 28 de staţii pentru
călători, reabilitate unele străzi, inclusiv prin crearea de
spaţii pietonale şi construirea de noi piste de biciclete în
oraş.
Potrivit unui comunicat transmis, luni, un nou proiect
REGIO a fost semnat la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare
Regională (ADR) Centru din Alba Iulia pentru reducerea
emisiilor de carbon în zonele urbane, pe baza planurilor
de mobilitate urbană durabilă. Astfel, primarul municipiului
Aiud, Oana Badea, şi directorul general al ADR Centru,
Simion Creţu, au semnat luni, potrivit sursei citate, contractul
de finanţare, în valoare totală de peste 10,5 milioane de
euro, pentru proiectul 'Transport public ecologic în municipiul
Aiud', prin care municipalitatea va atrage circa 8,8 milioane
euro din cadrul Programului REGIO 2014-2020. Obiectivul
general al proiectului este de a creşte mobilitatea urbană,
astfel încât să se bazeze pe utilizarea transportului public
auto de călători, îmbunătăţit şi nepoluant, care să ducă la
reducerea numărului de deplasări cu autoturismele pro-
prietate personală.
'Acest proiect va aduce acele condiţii ecologice demne de
un oraş european pentru locuitori, dar şi pentru cei care
ne vizitează. După finalizarea proiectului, vom trece la un
transport public auto modern şi nepoluant, pentru că
încurajăm mobilitatea alternativă, prin achiziţionarea celor
16 autobuze electrice. Acestea vor dispune de 16 staţii de
încărcare la depoul cel nou, vor mai fi 4 staţii de încărcare
autobuze pe traseu, dar şi alte 2 staţii de încărcare pentru
automobile electrice şi un sistem absolut nou de tip 'bike
sharing', dotat cu 50 biciclete. Alături de înfiinţarea traseelor
pentru biciclete şi noile spaţii pentru pietoni, dorim să
reducem semnificativ emisiile de gaze cu efect de seră şi
volumul de gaze poluante, pentru creşterea calităţii vieţii',
a declarat, potrivit comunicatului, primarul municipiului
Aiud.
Îndeplinirea obiectivului proiectului va conduce la reducerea
semnificativă a gazelor cu efect de seră generate de
transportul rutier atât public, în mod direct, cât şi a celor
generate de transportul rutier cu maşina personală, fie
prin creşterea numărului de persoane care vor opta pentru
transportul public de călători sau pentru un autoturism
electric, fie prin creşterea numărului de utilizatori care vor
opta pentru mersul cu bicicleta sau pe jos. Valoarea totală
a proiectului este de peste 48,2 milioane de lei, adică
peste 10,5 milioane de euro, din care peste 40,4 milioane
de lei - aproape 8,85 milioane de euro, fiind fonduri ner-
ambursabile, reprezentând 98% din valoarea cheltuielilor
eligibile, restul provenind din contribuţia beneficiarului.
Data limită estimată pentru finalizarea proiectului este
ultima zi a anului 2021.
'Prin această iniţiativă, edilii aiudeni se aliniază tendinţelor
moderne în amenajare şi mobilitate urbană. (...) Prin in-
termediul acestei Priorităţi de Investiţii din cadrul Programului
Operaţional Regional 2014-2020, municipiul Aiud este
printre primele oraşe din regiunea noastră care vor investi
în reabilitarea sistemului de transport public, pe baza
Planului de Mobilitate Urbană 
Durabilă, dar mai avem încă multe cereri de finanţare în
procesare şi încă aproape 46 milioane euro fonduri ner-
ambursabile ar putea fi atrase pentru îmbunătăţirea
mobilităţii cetăţenilor, bunurilor şi serviciilor, concomitent
cu reducerea emisiilor poluante.

Optimizarea transportului public urban din municipiul Aiud,
prin implementarea acestor sisteme de transport inteligente,
va asigura cetăţenii oraşului şi ai localităţilor apropiate,
adică mai mult de 30.000 de persoane, în calitate de
potenţiali călători, că vor beneficia de un sistem de
transport modern, sigur, atractiv, nepoluant şi eficient', a
declarat, la rândul său, potrivit comunicatului, directorul
general al ADR Centru, conform Agerpres.

www.dcnews.ro

DEZASTRUL care cuprinde
România: Fenomenul 

de îmbătrânire demografică
s-a accentuat

Fenomenul de îmbătrânire demografică s-a accentuat
în România, populaţia vârstnică de 65 ani şi peste
depăşind cu 471.000 persoane populaţia tânără de
0-14 ani, la 31 iulie 2019 faţă de 31 iulie 2018,
potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică
publicate marţi, anunță AGERPRES.
"Fenomenul de îmbătrânire demografică s-a accentuat,
populaţia vârstnică de 65 ani şi peste depăşind cu
471.000 persoane populaţia tânără de 0-14 ani (3702
mii faţă de 3231 mii persoane).(...) Procesul de
îmbătrânire demografică s-a accentuat comparativ
cu 1 iulie 2018, remarcându-se o scădere uşoară a
ponderii persoanelor tinere (0-14 ani) şi în acelaşi
timp o creştere (de 0,3 puncte procentuale) a ponderii
populaţiei vârstnice (de 65 ani şi peste)", precizează
sursa citată.

Bugetele locale trebuie să dea
bani pentru colectarea
selectivă a deșeurilor

Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.
132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în
instituţiile publice prevede că instituţiile publice sunt
obligate să asigure finanţarea pentru colectarea
selectivă a deşeurilor generate în cadrul acestora.
Fac excepţie unităţile şi instituţiile de învăţământ.
Finanţarea colectării selective şi achiziţionarea re-
cipientelor pentru colectarea selectivă a deşeurilor
se asigură din bugetul unităţii administrativ-teritoriale
sau din bugetul operatorilor de salubritate, în funcţie
de prevederile contractului de delegare a gestiunii
serviciului.

Deşeurile colectate selectiv vor fi cântărite la predare,
iar cantităţile vor fi consemnate într-un registru de
evidenţă a deşeurilor colectate selectiv. Datele din
registru vor fi raportate trimestrial către Agenţia
Naţională pentru Protecţia Mediului şi nu lunar, cum
este în prezent în lege.

www.stiripesurse.ro
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OFICIAL ONU: ROMâNIA NU MAI E
UN STAT, CI O CORPORAȚIE

CONDUSĂ DE STRĂINI. 
ROMâNIA NU MAI DEȚINE NIMIC

”România a fost vândută de cei care au preluat
puterea în 1989 și apoi și-au dat-o unul altuia timp de
26 de ani, România nu mai deține nimic, nu are
economie”. Acestea sunt doar câteva dintre acuzațiile
extrem de grave pe care le-a lansat Călin Georgescu,
Directorul Executiv al Instituției ONU pentru Indicele
Global al Sustenabilității, într-un interviu pentru Tele-
viziunea Română.
Acesta a comparat România cu o mină de aur din
care se tot extrage până când nu mai rămâne nimic.
Totodată, el a mai avertizat că falimentul țării este
doar o chestiune de probabilitate matematică.
”România este o mină, din care se scoate, în fiecare
zi, din decembrie 1989 încoace, aur. Și când nu va
mai fi aur, mina se va închide. Falimentul este o
chestiune de probabilitate matematică pentru România”,
a declarat Georgescu.
Oficialul a mai spus că România este condusă numai
de străini și că în ultimii 26 de ani, România a suferit
pierderi mai mari decât în perioada care s-a scurs de
la Ștefan cel Mare și până în 1989.

ROMâNIA, PRINSĂ ÎN CAPCANA
SALARIILOR MINIME, 

DEȘI  E CEL MAI MARE PRODUCĂTOR 
DE ÎMBRĂCĂMINTE 

ȘI ÎNCĂLȚĂMINTE DIN EUROPA
România este cel mai
mare producător de
îmbrăcăminte și încăl -
ță minte din Europa,
mărci precum Armani,
Dolce & Gabbana, Zara,
Max Mara sau Nike 

lucrând cu producători locali, conform celei mai
recente ediții a raportului Clean Clothes, organizație
ce grupează sindicate din industria de profil și
organizații non-guvernamentale.
Acesta menționează câteva zeci de mărci – de lux și
de massă -, unele dintre cele mai mari din lume, care
își scriu pe etichetele produselor „made in Romania”.
Potrivit documentului, nu mai puțin de 9.000 de firme
produc haine și pantofi în România, având 400.000
de salariați (oficiali și neoficiali), scrie Ziarul Finan-
ciar.
„Croitoresele și cusătoresele – poziții ocupate de
regulă de femei – sunt unele dintre cele mai prost
plătite joburi din economie la nivel mondial, deși
acești oameni lu crează pentru unele dintre cele mai
importante mărci de modă din lume. România are
oficial 300.000 de muncitori în producția de haine și
pantofi (și încă circa 100.000 neofi cial – n.red.), iar
cei mai mulți dintre aceștia câștigă salariul minim pe
economie (1.263 de lei, echivalentul a 265 de euro –
n.red.). Muncitorii spun că au nevoie de o triplare a
salariului pentru a duce un trai decent”, potrivit
aceleiași surse.
Hainele și încălțările realizate în țări cu mână de
lucru ieftină iau drumul Occidentului bogat, exportul
totalizând 99% sau chiar 100% din ceea ce se pro-
duce.

www.activenews.ro

PEȘTELE SĂRACULUI
SE ÎNTOARCE PE MASA ROMâNILOR

Plătica, crapul, știuca, șalăul, roșioara și bibanul din
Dunăre se pregătesc să invadeze piața românească.
Sucursala din Tulcea a Companiei Naționale Unirea
va achiziționa de la pescari întreaga cantitate capturată
din Deltă și o va pune în vânzare, la prețuri mici, în
magazinele din țară, punând frână, astfel, importurilor
masive de pește, care acopereau 90% din piață.
Casa Română de Comerț Agroalimentar Unirea, com-
pania națională înființată anul trecut pentru a ajuta
producătorii români să-și vândă marfa în țară, a
început să lucreze în forță. 
Aceasta a încheiat deja contracte cu supermarketuri
din țară pentru vânzarea speciilor de pește care au
dispărut de mult timp de pe piață. ”România este un
mare producător de pește de consum național. Sigur,
nu avem somon, nu avem doradă, dar avem pești
care înainte, cu ani de zile în urmă, reprezentau
hrana de bază a omului sărac, cum ar fi crap, știucă,
șalău, biban. Avem foarte mult pește în Delta Dunării,
au apărut chiar specii care dispăruseră, cum este și
linul. 

Problema este că pescarii vin cu peștele la cherhana,
iar acolo nu este oprit decât peștele foarte valoros,
mare, de calitate. Celălalt se aruncă în Dunăre, sunt
sute de kiograme care se aruncă săptămânal în
Dunăre, pește mic, dar care are valoare economică,
pentru că poate fi folosit în diferite preparate și în
diferite tipuri de prezentare, și care are și un alt
avantaj foarte mare: este ieftin. Acolo am creat bursa
de pește, care a început să lucreze, destul de greu,
dar a început. Avem un punct de lucru la Tulcea, iar la
Consiliul de Administrație am aprobat numirea unui
director la sucursală. I-am dat nomenclatorul de
produse pentru valorificare, mai ales scrumbie, roșioară,
care se vor vinde și așa, proaspete, în măsura în care
respectăm timpul de 48 de ore până la 72 de ore,
dacă nu, facem preparate, care deja au apărut în
magazinele din București. Și vom face mai departe
alte preparate, cum ar fi făina de pește”, ne-a declarat
prof.dr. Mircea Coșea, membru în Consiliul de
Administrație al companiei naționale Unirea.

Specialitățile lipovene ajung pe piață
Peștele, preparat în diferite forme va ajunge atât în
magazinele companiei, cât și în supermarketuri. ”La
Tulcea avem și o echipă de specialiști din zonă care
fac toaleta peștelui, adică îl curăță, îl eviscerează, îl
prezintă ca model tradițional de Deltă. Este plătica,
de exemplu, care are cam 600-700 de grame bucata,
cu dezavantajul oaselor multe, dar lipovenii mănâncă
acest pește crestat și așa îl vindem, gata crestat.
Avem afumătoare la rece pentru scrumbii, acum a
început sezonul în mare, și există un fel de acord cu
proprietarul unei instalații din Deltă de măcinare a
peștelui, fără oase, și iese o pastă cu care se vor
prepara cârnați de pește, mititei de pește, zacuscă
de pește. 
Noi nu avem calitatea peștelui oceanic, dar avem
pește foarte bun, pe care românii îl mănâncă de
câteva sute de ani, poate chiar mai mult. Scopul
nostru este să-l aducem pe piață. Deja s-au făcut
contracte, chiar cu anumite supermarketuri, pentru a
introduce peștele românesc, care a și apărut de
altfel, în cantități mai mici, dar ele cresc în permanență”,
a mai afirmat prof.dr.Mircea Coșea.

www.national.ro

  

  

       

       
       
          

     
      

       
        

      
   

       
        

       
       

     
   

       
       
        

         
      

   
      

         
   
       

      
           

        
   

        
     

        
 

           
     

       
        

        
           

         
        

 

       
        
      

       
  

          
        

          
      

        
       

       
       

       
       

         
       

        
    

         
       
      

     
       

        
           

    
         
    

       
   
       

  
     

   
    

   
        

         
         

          
         

         
           
           

         
          

          
         

         
           

          
        

   
          
         

           
            

       
          

           
          
       

        
         

           
           

       
        

       
         

           
       

         
         

        
           

          
        

       
        

         
      

           
         

             
       

        
          

           
           
     

          
       

          
 
         

        
        

         
        

          
          
          

    
    

 

Fotografii profesioniste
pentru orice ocazie: 

ALEX MARMARA
Tel: (347) 527-6649

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

Recunoștința unei țări
“prietene”??!!

În anul 1939 Germania si Rusia Sovietică invadează
Polonia.
România îsi va deschide, cu prietenie, granița pentru
mii de refugiați polonezi, parte din membrii guvernului,
dar si pentru tezaurul țării lor, astfel că cele două țări
invadatoare rămân cu…nimic din tezaurul polonez.
Credeți dumneavoastră că ele, Germania si Rusia,
au fost bucuroase si au felicitat guvernul român?
26 iunie 1940 - Germania si Rusia sovietică forțează

România să evacueze Basarabia si Bucovina de
Nord : Pactul Molotov-Ribbentrop.

30 August 1940, la numai câteva săptămâni, Germa-
nia forțează România să cedeze, de astă dată Un-
gariei, peticul de pamânt din nordul Ardealului, pe
unde s-au refugiat polonezii- Dictatul de la Viena.

Prigoana autorităților rusesti si unguresti împotriva
românilor a fost cumplită.
O mare parte din populația românească din aceste
teritorii ocupate ca pedeapsă pentru ajutorul dat de
români polonezilor, a fost nevoită să se refugieze în
România. Mulți au murit. Cei care au rămas au fost
terorizați (bătuți, închisi, omorâți), de către autoritățile
rusesti si unguresti. 
Comunistii “sovietici” au început o adevărată teroare
împotriva a tot ce era românesc în Bucovina de Nord
si Basarabia.  
În perioada 1940-1944, peste 50.000 de români au
fost omorâți de autoritățile unguresti în Transilvania
ocupata si de 10 ori mai mulți (!) de către “sovietici” în
partea ocupată de ei : Nordul Bucovinei si Basarabia.
Citindu-l pe Elie Wiesel
În primele zile când au intrat trupele unguresti în
Sighet, comunitatea ungurească si evreiască din
oras era foarte fericită pentru că «s-a terminat cu
ocupația românească».
În cartea ,,All rivers run to the sea”, el declara : “A
consequence was that Sighet became Maramorossziget
again. The population joyfully greeted the first motorized
units of the Hungarian Army: troops on bicycles. My
mother, too, was pleased with our change of nationality.
For her it was a kind of return to her childhood for
which thanks were due to God. pag. 28. (O consecință
a fost aceea că Sighetul a devenit din nou
Maramorossziget. 

Populația a salutat cu bucurie primele unități motorizate
ale armatei ungare: trupe pe bicicletă. Si mama mea
s-a bucurat de schimbarea nationalității. Pentru ea
aceasta a însemnat o întoarcere la copilărie, fiind
recunoscătoare lui Dumnezeu).
Tot în cartea sa ,,All rivers run to the sea”, Elie
Wiesel ne spune că după 1944, trupele rusesti au
pus ca sefi ai poliției, ai închisorilor si ai lagărelor de
muncă obligatorie din România, uneori niste tineri
evrei comunisti. ,,The red army had given control of
the police to some young Jewish communists returning
from Bucharest, the labor battalions, and the camps.
Whom else could they have any confidence in?”
(one of them, Aczi Mendelowics, later became Amons
Monor, chief of formidable Shin Beth Security Service
in Israel) - pag.147-148 (“ Armata Rosie a dat poliția
pe mâna unor tineri evrei comunisti întorsi din
Bucuresti. De asemenea si lagărele de muncă si în-
chisorile au căpătat sefi similari.
În cine altcineva să fi avut rusii încredere? “ (unul
dintre acestia, Aczi Mendelowics, a devenit mai târziu
Amos Monor, seful formidabilului Serviciu Secret is-
raelian, Shin Beth). -- pag.147-148 .
Dar să ne întoarcem la “prietenii” nostri polonezi.
Nu am auzit niciodată ca Polonia să ne mulțumească.
Ba chiar mai mult, la sărbătorirea a 50 de ani de la
eliberarea de sub ocupația germano/ruso-sovietică,
Polonia “a uitat” să ne invite la Varsovia, unde alți
prieteni de-ai lor earu prezenți.
Si totusi poporul nostru a suferit groaznic pentru
această prietenie arătată lor.
Aceasta să fie oare Recunostința unei țări “pri-
etene”??!!

Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Parinte Dr. Daniel Ciobotea
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

20 iunie 2019, New York
Prea Fericite Părinte Patriah,
În numele creștinilor români ortodocși, al iubitorilor de adevăr
istoric şi de dreptate, adresez această scrisoare deschisă Prea Fericirii
Voastre și forurilor competente din ţară precum şi tuturor oamenilor
care simt româneşte şi care se mândresc cu credința noastră creștin
ortodoxă, cu trecutul glorios al înaintaşilor, rugându-vă de a iniţia
toate demersurile necesare în vederea schimbării cât mai urgente a
Imnului nostru Naţional, în aşa fel încât acesta să devină o sinteză
poetică, un simbol măreţ şi o oglindă fidelă a  neamului nostru.

Imnul trebuie să fie o ilustrare obiectivă a esenţei poporului
nostru, a religiei noastre, o carte de vizită definitorie, o oglindă
unică, prin timp, care să-i reflecte, sintetic şi obiectiv, imaginea din
trecut, din prezent şi să ofere perspectiva optimistă a viitorului.
Când auzim cântându-se imnul, gândul trebuie să ne ducă imediat
la poziţia geografică a ţării, la limbă, la istorie, la oamenii care
locuiesc acea unică ţară. Imnul unei ţări este simbolul distinctiv al
ţării respective, este paşaportul nostru de liberă circulaţie, de
recunoaştere în întreaga lume.

Ceea ce avem acum este o ruşinoasă aclamare a unor agresori
romani, anticreștini declarați care,  în ciuda acaparării pentru un
timp limitat a unei părţi minore din vechea şi glorioasa Dacie, nu
au reuşit să ne schimbe ca popor, nu au reuşit să modifice individu-
alitatea noastră ca neam unic pe acest pământ.

Este revoltător faptul că, în epoca modernă pe care o străbatem,
elevii învaţă în şcoli şi universităţi că noi, ca popor, suntem urmașii
Romei care au fost conduși de un antiCrist, precum Traian, iar
religia noastră creștină este, în felul acesta, derizorie.

Măreția trecutului nostru istoric și vocea iluștrilor noștri strămoși,
lupta noastră milenară de a supraviețui în credința noastră creștin-
ortodoxă, devine din ce în ce mai estompată riscând să pară stranie
și, în final, să fie ștearsă definitiv din memorie. Aceasta este o
crimă împotriva propriului trecut, împotriva adevărului, a credinței
noastre creștin-ortodoxe și, ca atare, nu poate fi acceptată.

Dovezile istorice atestă o contribuție semnificativă a Bisericii
Ortodoxe în păstrarea existenței neamului nostru, a culturii și a
limbii pe care o vorbim. Discuții fără sens apar în tratate de
specialitate și în mass-media supralicitând contribuția genetică a
soldaților de diferite etnii din trupele mercenarilor romani care au
ocupat doar 14% din teritoriul Daciei pentru o perioadă nesemnificativă
de timp, de o sută și ceva de ani.

Am rămas uimit de foarte multe ori văzând cum preoții noștri și
Biserica noastră trebuie să asculte cu smerenie strofa a doua din
Imn în care este lăudat un anti-creștin declarat, Traian:

Acum ori niciodată să dăm dovezi în lume
Că-n aste mâini mai curge un sânge de roman,
Și că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un  nume
Triumfător în lupte, un nume de Traian.

Vorbeam, cu ani de zile în urmă, cu poetul Adrian Păunescu despre
această strofă insultătoare pentru credința noastră și, în calitatea sa
de senator, mi-a spus că a reușit să facă să se voteze în Senatul
României scoaterea acestei strofe din Imnul nostru Național.
Dar anii au trecut și nimic nu s-a schimbat.

Prin Imnul Naţional actual, noi arătăm lumii că suntem doar nişte
colonişti pe acest teritoriu, că prin trupul nostru curge un sânge de
roman şi că omagiem un nume de Traian, adică îl omagiem pe
însuşi anti-Creștinul și cotropitorul pământului strămoşesc...
Indignarea este mult prea mare pentru a putea fi exprimată în
cuvinte! Autoproclamarea umilinţei, a inferiorităţii este cumplit de
dureroasă, cu atât mai mult cu cât este total neconformă adevărului
istoric. 

Imnul Naţional  trebuie să aibă versuri înălţătoare, ritm muzical
alert şi să exprime vibrant dragostea supremă pentru pământul
strămoşesc, pentru poporul nostru, pentru Ţara noastră, pentru cei
care de secole au protejat cultura și religia acestui popor.

Prea Fericite Părinte Patriarh, permiteți-mi să exprim speranța că
sprijinul Prea Fericirii Voastre în cauza nobilă pe care am exprimat-
o în această scrisoare va duce la modificarea Imnul nostru Național
în așa fel, încât să exprime pe deplin demnitatea și patriotismul
profund al neamului nostru creștin.
Al Prea Fericirii Voastre sincer,

Dr.Napoleon Săvescu
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DE VâNZARE ÎN PLOIEȘTI
Apartament de vânzare în zona Ploiești Nord, la 10 minute de Centru și 5 minute de Spitalul

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

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

Pentru informații suplimentare sunați la 1(818) 766-3764 
sau scrieți la email gabrielavio@sbcglobal.net

România - laboratorul marilor
experimente

După destrămarea comunismului, România a rămas
singurul laborator al Europei, dar poate nu numai al
ei, în care se poate experimenta orice. Un astfel de
laborator dotat cu resurse, piaţă de desfacere, cu
lideri spăimoşi şi mai ales cu un popor scandalos
de răbdător, este locul potrivit unde pot fi experimentate
variante economice, soluţii politice inedite, limitele
globalizării, limitele sărăcirii unei naţii, exportul gratuit
de forţă de muncă calificată, teroarea fricii, conducerea
ocultă sub masca democraţiei, anularea drepturilor
fundamentale ale omului sub acoperirea comodă a
statului de drept etc. Nu sunt un nostalgic, nu sunt un
fan al lui Ceauşescu, dar nu pot să nu remarc că
acest lider de factură ţărănească, aclimatizat în ma-
halaua citadină, avea inteligenţa necesară pentru a
intui pericolele care pândesc România. Desigur el nu
vedea soluţia salvării decât în varianta lui ideologică
şi ruptă de lumea înconjurătoare, în evoluţie. Dar în
esenţă, Ceauşescu avea dreptate când spunea că
România este supusă unei presiuni uriaşe în vederea
dezmembrării.
„Revoluţia” a fost primul eveniment care fără stimulare
exterioară, nu ştiu dacă ar fi avut loc, sau schimbarea
ar fi urmat după modelul ţărilor socialiste din jur. S-a
mizat pe ura care ar fi existat între Armată şi Securitate.
Nu ştim cum a jucat Securitatea atunci, dar putem
bănui că nu prea cinstit, dacă privim cu atenţie la ce
s-a petrecut. Să fie foarte clar că în serviciile secrete
pensionarea nu echivalează cu linia moartă, ci cu
rezerva nevăzută şi bine protejată care poate fi
activată oricând. După atâţia ani procesul „revoluţiei”
nu s-a terminat. Ba dimpotrivă, s-a redeschis, reîn-
cadrând evenimentele în alte prevederi legale. Secu-
ritatea nu a ieşit la vedere în confruntarea cu Armata,
ci şi-a luat măsuri de neutralitate protectoare, s-a
mizat pe un aşa-zis naţionalism „xenofob” al românilor.
O teză care manipulată cu abilitate produce dezastre.
A se vedea Iugoslavia. Nu a mers nici aceasta.
Armata pe spatele căreia se caută şi acum să se
pună toate victimele „revoluţiei”, inclusiv lovitura de
stat de care Armata nu a profitat, nu şi-a asumat-o,
nu ura Securitatea, ci o detesta pentru întreţinerea
prin frică a climatului de adulaţie a conducătorilor. Şi
o detesta pentru că în evenimentele de la Timişoara
nu a intervenit, Securitatea internă fiind chiar treaba
ei, ci a lăsat armata să rezolve ceva pentru care nu
era pregătită. Armata nici nu putea să-i reţină, după
lege, pe cei bănuiţi de provocare sau surprinşi în
acţiuni diversioniste. Armata nu avea poliţie militară.
Ce a însemnat măsura de deschidere a graniţelor?
O imensă prostie, o greşeală fatală pe care încă o
mai plătim. Ce a însemnat desfiinţarea Securităţii,
fără a lăsa ceva în loc? O altă greşeală la fel de
mare, dar şi o măsură prin care cei ce experimentau
aici au rămas fără o parte a binomului. 

Armata, absorbind
Securitatea, nu putea

logic lupta împotriva Securităţii. O astfel de luptă
între două instituţii de forţă ar fi lăsat ţara de izbelişte,
lipsită de apărare. În mediile academice se vehicula
intens dreptul istoric. Ungaria desfăşura o intoxicare
masivă externă cu privire la aşa-zisele ei drepturi
istorice asupra Transilvaniei, idee care se mula perfect
pe trendul european privind anularea Tratatului de la
Trianon. Această tendinţă există şi astăzi. Bulgaria
scria şi ea tomuri întregi despre Bulgaria medievală
care cuprindea Dobrogea, Muntenia, Banatul şi că în
consecinţă aceasta e vatra strămoşească a naţiunii
lor. Desigur, ei revendicau ştiinţific şi Macedonia
iugoslavă şi părţile Timocului până spre Belgrad.
Rusia stimula cu argumente ştiinţifice că Republica
Moldovenească Sovietică este până la Carpaţi şi
motivau o întregire a acestui popor.

Pe acest fundal de instabilitate teoretică privind dreptul
istoric, în condiţiile în care la nivel oficial se respingeau
cu indignare falsurile de istorie, dar nu se făcea mai
nimic pentru promovarea istoriei neideologizate a
poporului român peste garniţă, românii deveniseră
foarte sensibili la identitate. În laboratorul România s-
a luat decizia trecerii pe naţionalismul „xenofob”.
Naţionaliştii extremişti nu s-au dovedit a fi românii, ci
ungurii minoritari care au început să înnebunească,
la fel ca la începutul stăpânirii prin Dictatul de la
Viena. Ei au fost provocatorii agresivi, care au potenţat
evenimentele de la Tg. Mureş. Televiziunile occidentale
erau pregătite la faţa locului pentru eveniment. Ma-
nipularea funcţiona din plin. Exact ca la manifestaţiile
minorităţii din Piaţa Victoriei din Bucureşti, minoritate
învinsă din varii motive în alegerile din decembrie
2016. După manipularea prilejuită de tragedia de la
Colectiv, care s-a calificat drept răsturnătoare de
guvern, se urmărea din nou, reeditând o emoţie
asemănătoare prin incendiul de la Bamboo. Numai
că arderea clubului a fost o pastişă proastă.

Dar se ştie că ştiinţa nebazată pe repetabilitate
experimentală nu se susţine. Românii s-au dovedit
naţionalişti în 1990, dar nu extremişti. Armata condusă
în exclusivitate de ofiţeri români nu s-a lăsat cuprinsă
de emoţie. A acţionat raţional, şi instinctiv corect,
intuind care este miza şi care sunt mijloacele. Tran-
silvania a rămas la locul ei. Eşecul a avut urmări ime-
diate. 
O atacare fără rezerve a armatei căreia, cum necum,
se urmărea să îi fie indusă o stare de vinovăţie
accentuată pentru intervenţia ei în evenimentele din
decembrie 1989. Iar acest fapt se petrecea pe vidul
constituţional, pe vidul legislativ în general, şi pe
subfinanţarea ei cronică. Celelalte forţe politice,
proaspătul serviciu de informaţii nu contau. Erau
anemice şi necredibile.
Ca dovadă că aşa este, amintim fenomenul Piaţa
Universităţii, care seamănă izbitor cu Piaţa Victoriei,
mai ales în privinţa mobilului central – anularea
votului popular şi anihilarea puterii. Cu o excepţie
însă. Atunci preşedintele ţării nu-i sprijinea şi nu se
asocia cu protestatarii, precum Iohannis în geaca lui
roşie, ci cu o facţiune socială bine organizată, minerii,
chemaţi să anihileze opoziţia din stradă. Rău era şi
atunci pentru imagine, dar nu ştiu dacă a fost la fel
de rău pentru România de atunci. Atunci, a fost un
maidan al violenţei de neimaginat, în condiţiile în
care poliţia era atacată, vorbim de instituţie, de către
piaţă, cu focuri de armă, cocteiluri Molotov şi incendieri,
iar armata inhibată, fără prevederi legale, nu-şi putea
permite să intervină. Fenomenul Piața Victoriei core-
spunde fazei pragheze a revoluţiei de catifea.
O generaţie tânără, aparent instruită, dar analfabetă
din punct de vedere politic, formată din grupuleţe
distincte şi diferite ca imagine şi scopuri, a acoperit
aceeaşi intenţie de dărâmare prin terorizare a unei
puteri legitime, sub acoperirea unui motiv aparent
corect, aparent credibil, dacă n-ar fi fost total inventat.
Ȋn acest nou experiment urmărit cu interes de
Occident, s-a vrut sublimarea unei minorităţi nepregătite
pentru administrare, pentru a-şi impune voinţa anarhist-
politică, printr-o democraţie participativă de tip Atena
antică, stimulată de preşedinte.
Frumos, numai că în acest caz „majoritatea ştirbă”,
cum spune batjocoritor Gabriel Liiceanu, a devenit
mulţimea de necetăţeni atenieni, din moment ce votul
lor zdrobitor nu conta.
Desigur, experimentul va continua. Criza rămâne ca
cenuşa în spatele naivilor. O Transilvanie „autonomă”,
o Moldovă mare condusă de la Chişinău, în realitate
de la Moscova, după modelul Crimeea, nesancţionată
cine ştie ce de Europa intereselor economice şi de
America propriilor sale interese.
General Br. (r) Grigore Buciu, Vicepreşedinte al
Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”

General Br. (r) Grigore Buciu
www.art-emis.ro



30 octombrie, 2019 l l 13Romanian Journal • New York

INTERNA}IONAL

UNESCO a decis să pună
lenjerie intimă 

sculpturilor din marmură

UNESCO i-ar cerut artistului plastic Stéphane Simon
să acopere sexul unor nuduri din marmură expuse la
sediul organizației din Paris, pentru "a nu răni sensi-
bilitatea publicului", iar acesta a optat să facă acest
lucru cu ajutorul unor piese de lenjerie intimă, potrivit
Le Figaro.
Într-un editorial semnat de Sophie Coignard în ediția
din 14 octombrie a publicației franceze Le Point,
aceasta a scris despre "surpriza dezagreabilă"
rezervată vizitatorilor care au vizitat sediul UNESCO
cu ocazia Zilelor Patrimoniului, pe 21 septembrie.

www.stiripesurse.ro

Un primar vrea să salveze
școlile cu viagra 

Un primar din Franţa a emis un decret ce prevede
distribuirea, în regim de gratuitate, a pastilelor Viagra
tuturor cuplurilor din sat - inclusiv noilor veniţi - o
tentativă inedită prin care se încearcă sporirea ratei
natalităţii pe plan local şi menţinerea numărului de
clase în şcoli, relatează marţi The Telegraph.
În contextul scăderii ratei natalităţii, Jean Debouzy,
primar în Montereau, localitate cu o populaţie de 650
de persoane situată în departamentul Loiret, la sud
de Paris, a decis să ia taurul de coarne. ''Primarul se
pronunţă în favoarea distribuirii micilor pastile albastre'',
se arată în document.
Decretul stipulează că ''pastilele vor fi acordate
cuplurilor cu vârste între 18 şi 40 de ani pentru ca
acestea să aibă toate şansele posibile pentru a
concepe şi pentru a menţine astfel şcolile'' în satul
său şi într-o aşezare învecinată aflată în responsabil-
itatea sa.
Edilul a anunţat totodată acordarea de ''bonusuri''
speciale pentru nou-născuţi.
Riscul închiderii școlilor
Scăderea ratei natalităţii pune presiune pe şcolile
locale, a declarat primarul. ''Una sau două din patru
clase ar putea fi închise. Vrem ca ai noştri copii să
rămână în Montereau'', a subliniat edilul pentru postul
local de televiziune France 3.
Jean Debouzy a declarat că ideea decretului i-a
''venit din senin'' şi o consideră o metodă potrivită
pentru ''a-i face pe oameni să vorbească despre
şcoală''.
Primarul a mărturisit, însă, că bărbaţii din zonă nu s-
au grăbit deocamdată să-şi procure pastilele pentru
îmbunătăţirea performanţelor sexuale. De la emiterea
decretului, joia trecută, nu a fost înregistrată nicio
cerere în acest sens.
Nu este clar dacă edilul poate acorda astfel de pastile
în mod legal în condiţiile în care în Franţa Viagra se
poate obţine doar pe bază de reţetă, notează The
Telegraph.

www.dcnews.ro

Viitorul alimentaţiei: 
carnea fără carne 

Gustoasă sau nu, carnea fără carne este viitorul alimentației
pe pământ dar, mai nou și în spațiu. Pentru prima dată,
astronauții au printat carne chiar în Agenția Spațială
Internațională. Este mai mult decât un experiment reușit,
este un punct de cotitură pentru modul în care va arată și
funcționa societatea noastră în viitor.

Toată lumea se întreabă când anume ne va trimite Elon
Musk pe Marte, dar puțini și-au pus problema: noi ce
mâncăm pe Marte?
Ei bine, nu trebuie să va faceți griji, pe Marte puteți savura
o friptură delicoasa, ca acasă. Pentru prima dată, cu
ajutorul unei imprimante 3D, astronauții au creat o bucată
de carne pentru friptură. Au printat efectiv ceea ce ar fi
trebuit să fie o bucată de carne de vită.
Experimentul a fost realizat cu ajutorul companiei israeliene
Aleph Farms, dedicată dezvoltării experimentelor de
printare a cărnii și rușii de la 3D Bioprinting Solutions. Își
doresc să scoată în evidență prin acest experiment faptul
că omenirea nu este dependență de carnea de proveniență
animală.
Această industrie contribuie puternic la nivelul de poluare
al planetei și dăunează grav mediului și sănătății omului.
A printa carne de laborator în spațiu este mai mult decât
un experiment reușit, este o piatră la temelia evoluției
societății viitorului.
Pentru astronauți, mâncarea este un subiect complicat,
pentru că nu le este permis să consume orice, dar trebuie
să petreacă perioade mari de timp pe orbită planetei sau
în viitoarele colonii de pe Luna și Marte. Aprovizionarea
este, în mod evident, dificilă.
Experții au extras celule din carnea obişnuită de vacă, iar
apoi aceste celule au fost cultivate într-un mediu care
stimulează creșterea lor. Recipientele cu celule și nutrienți
au fost transportate la bordul unei nave Soyuz MS-15
care a decolat din Kazahstan și au fost duse la bordul
Stației Spațiale Internaționale. Acolo, au fost puse într-un
printer magnetic, care a re pli cat celulele, astfel încât să
crească țesut muscular.
De dragul cercetării, astronauții nu au consumat carnea
pe loc, au trimis trofeul acasă, pe pământ pentru analize.
Despre gust nu știm încă dacă a trecut testele pretenţioşilor,
dar cu siguranță o cină cu vedere la Marte ar fi de încercat
în viața asta.

Stare de urgenţă în California
din cauza incendiilor 

Un nou incendiu a izbucnit luni în cartierele de lux din Los
Angeles, distrugând mai multe locuinţe şi forţând mii de
persoane - inclusiv unele vedete - să evacueze zona, în
timp ce alte echipaje de pompieri se luptau cu flăcările vi-
olente ce mistuie regiunea viticolă din Sonoma, lângă
San Francisco, relatează luni AFP.
Întregul stat american California, situat în vestul ţării şi
afectat în ultimii ani de incendii devastatoare şi uneori
letale, a fost plasat duminică în stare de urgenţă de gu-
vernatorul său.
Pe dealurile din nord-vestul Los Angeles-ului, la porţile
celebrului cartier Bel Air şi ale faimosului Getty Museum,
un incendiu de vegetaţie calificat drept ''foarte agresiv'' de
către echipajele de intervenţie a izbucnit în noaptea de
duminică spre luni.
LeBron James şi Arnold Schwarzenegger, evacuaţi
Câteva mii de persoane au fost trezite în toiul nopţii de
alertele primite pe telefoanele mobile prin care li se solicita
să îşi facă bagajele şi să evacueze cât mai repede
locuinţele.

Înteţit de vântul puternic, ''Getty Fire'' a mistuit, luni după-
amiază, o suprafaţă de peste 240 de hectare şi a forţat
închiderea uneia dintre cele mai aglomerate autostrăzi
din megalopolisul californian, potrivit pompierilor din Los
Angeles care au desfăşurat 1.100 de bărbaţi şi femei
pentru a lupta cu acest infern.
Printre rezidenţii cărora li s-a cerut să evacueze preventiv
locuinţele se numără mulţi milionari, inclusiv jucătorul de
baschet LeBron James. ''A trebuit să evacuez de urgenţă
casa şi sunt cu familia în maşină în căutarea unor camere.
Niciun noroc până acum!'', a scris sportivul într-un mesaj
publicat pe Twitter. El a revenit mai târziu spunând că a
găsit în sfârşit cazare pentru el şi familia sa.
Şi actorul Arnold Schwarzenegger a fost nevoit să se
supună ordinului autorităţilor. "Am evacuat fără probleme
la 3.30 în această dimineaţă (luni)", a scris el pe Twitter.
''Dacă vă aflaţi într-o zonă de evacuare, nu întârziaţi.
Fugiţi'', a insistat starul din "Terminator''.
Incendiul a condus la închiderea J. Paul Getty Museum şi
a mai multor şcoli din zonă, din motive de siguranţă.
''Ne apropiem de vârful sezonului incendiilor''
În comitatul Sonoma, aproximativ 180.000 de oameni au
fost somaţi în acest weekend să evacueze locuinţele din
cauza incendiului numit ''Kincade Fire'', la nord de San
Francisco.
Potrivit CalFire, departamentul de pompieri din California,
incendiul, care a izbucnit miercuri seara, a pârjolit deja
peste 26.000 de hectare şi este controlat în proporţie de
doar 5%.
Peste 3.000 de pompieri sunt desfăşuraţi pe teren şi luptă
cu flăcările, a căror evoluţie se estimează că ar putea fi
stopată definitiv înainte de data de 7 noiembrie.
Cel puţin două spitale au evacuat pacienţii în weekend şi
i-au transportat în alte unităţi, iar sute de poliţişti au fost
desfăşuraţi pentru a se evita jefuirea proprietăţilor aban-
donate.
Relativ ferite în timpul incendiilor anterioare din ultimii ani,
mai multe proprietăţi din comitatul Sonoma, zonă recunoscută
la nivel mondial pentru vinurile sale, au fost cuprinse de
flăcări.
80.000 de clădiri sunt potenţial ameninţate de flăcările
înteţite de vântul puternic ce suflă de câteva zile peste
California
În înregistrările video se poate vedea cum clădirea
principală a Soda Rock Winery, veche de 150 de ani, a
fost cuprinsă de flăcările uriaşe, în Healdsburg.
Autorităţile estimează că aproape 80.000 de clădiri sunt
potenţial ameninţate de flăcările înteţite de vântul puternic
ce suflă de câteva zile peste California, cu rafale de până
la 130 km/h şi de un nivel foarte scăzut de umiditate
(14%).
Au fost luate numeroase măsuri de precauţie pentru a se
evita consecinţele ''Camp Fire'', un alt incendiu devastator,
care a făcut 86 de victime în nordul statului, în noiembrie
2018.
Compania Pacific Gas and Electric Company (PG&E) a
anunţat anterior că a întrerupt furnizarea de electricitate
la 940.000 de consumatori din această regiune, începând
de sâmbătă după-amiază, din cauza condiţiilor meteorologice
deosebite.
Autorităţile locale nu au determinat deocamdată originea
acestui infern, însă PG&E a făcut referire la un incident la
unul dintre cablurile din zona unui stâlp de înaltă tensiune
care îi aparţine, în apropiere de locul în care s-a declanşat
''Kincade Fire'', la doar şapte minute înainte de izbucnirea
flăcărilor.
Guvernatorul din California, Gavin Newsom, a anunţat
într-o conferinţă de presă organizată luni că pompierii au
intervenit pentru stingerea a circa 330 de incendii izbucnite
pe teritoriul statului, relatează Xinhua.
Până în prezent nu au fost raportate victime ale incendiilor
de vegetaţie care au izbucnit în ultimele zile, au notat
media locale.
Newsom a precizat că sezonul incendiilor din acest an nu
este cel mai grav înregistrat în California în ultimii ani. ''Ne
apropiem de vârful sezonului incendiilor, foarte familiar
pentru noi în California, dar nu şi pentru oamenii din afara
statului'', a precizat Newsom.

www.digi24.ro
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Veriga lipsă a fost găsită:
legătura dintre Dan Barna și

serviciile secrete. 
Cum a fost fabricat USR-ul

O investigație incendiară aruncă în aer scena politică:
s-a găsit veriga lipsă care face conexiunea între
Dan Barna, prezidențiabilul USR-PLUS și serviciile
secrete.  ZIUAnews scrie că ELSA România (Asociația
Europeană a Studenților la Drept), al cărei
vicepreședinte a fost Dan Barna, a fost supervizată
de SRI-ul condus de Virgil Măgureanu.  Sursa citată
mai notează că ELSA România este și „pepiniera”
USR. Vicepreședinte USR și deptutat, Cristian Seidler
a fost și el lider al ELSA în trecut.
Mai mult, „USR ar fi fost fabricat pe structura ELSA
România, care și-ar trage rădăcinile dintr-o construcție
supervizată de SRI-ul condus de Virgil Măgureanu,
dar și sub oblăduirea SIE, o bună parte din timp
condus de Ioan Talpeș, care a activat în mediul occi-
dental „conserve” și „cârtițe” din mediul studențesc,
penetrând marile companii de afara, din Europa,
SUA, Canada. Sub o explozie de migrație a studenților
români în Occident (fie ca studenți cu burse, fie ca
absolvenți care găsesc de muncă la marile companii
multinaționale), serviciile secrete romanești SRI și
SIE infestează în perioada 1991- 2001 piața
occidentală”.
Pe 4 mai 1981 se forma ELSA, o organizație înființată
de cinci studenti la drept din Ungaria, Polonia, Ger-
mania de Est, Austria și Germania de Vest cu scop
de cooperare împotriva regulilor Cortinei de Fier ce
se pară occidentul capitalist de partea est-europeana,
co munistă. ELSA își propune ca între studenții am -
be lor părți să existe forme de cooperare, schimburi
edu caționale și culturale, programe de lucru co-
mune.
Conform informațiilor britanicilor, cei cinci studenți
care au fondat organizația erau toți racolați de
serviciile din țările lor, presupunerea fiindcă ELSA
este de fapt o construcție a serviciilor secrete care
doresc formarea unor studenți la drept, într-un mediu
paneuropean, viitoare cadre poziționate iîn companii,
magistratură, politicieni, pioni principali în pârghii de
putere, spune ZIUAnews.
După 1989 se face filiala ELSA România. În 1990 se
depun cererile de aderare, iar în 1993 România
devine membru cu statut deplin al organizației. ELSA
România („Asociaţia Europeană a Studenţilor la
Drept”) se afla sub atenta supraveghere a SRI cu
Virgil Măgureanu. În raportul SRI din 1993 apare
pentru prima oară o succintă informare despre mediul
studențesc intern și internațional și pericolul ca
acesta să fie penetrat de „forțe oculte, cu interese
opuse celor ale României, care doresc să racoleze
studenții, oferindu-le oportunități de muncă în țările
occidentale, cu salarii tentante.” În 1994 s-a  dezvoltat
tema, vorbindu-se despre studenții facultăților de
drept, dar concluzionându-se: „Serviciul Român de
Informații a luat toate măsurile ca mediul studențesc,
în special cel al universităților de drept, să fie protejat
de interferențele ostile siguranței naționale a României.”

USR, fabricat pe structura ELSA
Ne mutăm la finalul anului 1995 și începutul anului
1996. Dan Barna, actualul președinte al USR devine
vicepreședinte ELSA România. Cel puțin așa anunța
în propiul CV. Tot aici mai menționează că devine
președinte al organizației în 1998. Cu toate ca a ter-
minat facultatea în 1998, mai rămâne președinte
încă doi ani, până în 2000. Cu toate că nu mai era
student, s-a ocupat de managementul societății încă
un an. Despre asta spunea în CV Dan Barna:
„Implicat direct din 1996 în procesul de creare şi în
planul de dezvoltare pentru asociaţie. În 4 ani, ELSA
s-a extins de la 2 filiale locale lipsite de activităţi la 8
filiale active”. ELSA România este singura asociaţie
a studenţilor la drept care activează la nivel naţional,
reunind aproximativ 1.000 de membri din Braşov,
Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Galaţi,
Iaşi, Oradea, Sibiu, Suceava, Târgu Mureș şi Timişoara.
Foarte interesant este că la conducerea societății
studențești îi urmează Cristian Seidler, același Cristian
Seidler care acum este vicepreședinte la USR.
Împreună, cei doi au construit pepiniera USR, în
cele opt filiale din țară. Un USR fabricat pe structura
ELSA România, care își trage rădăcinile dintr-o
construcție supervizată de SRI-ul condus de Virgil
Măgureanu, dar și sub oblăduirea SIE, o bună parte
din timp condus de Ioan Talpeș, care a activat în
mediul occidental „conserve” si „cârtițe” din mediul
studențesc, penetrând marile companii de afară, din
Europa, SUA, Canada. Sub o explozie de migrație a
studenților români în Occident (fie ca studenți cu
burse, fie ca absolvenți care găsesc de muncă la
marile companii multinaționale) serviciile secrete
romanești SRI și SIE infestează în perioada 1991-
2001 piața occidentală”. Cele opt filiale ale ELSA din
țară, trimit din anul 2000 în străinătate la training vi-
itoarele cadre ale USR, racolate de servicii.
Este explicația unui fapt care a surprins multă lume.
S-au întrebat mai mulți cum de „la un moment dat”,
„ca la un semnal”, o mare parte din românii care
aveau joburi importante peste hotare și care câștigau
sute de mii de euro și-au lasat banii, familiile, locurile
de muncă la firme importante, magistratură etc., și
se întorc masiv în țară, mai întâi pentru „a salva
Bucureștiul” sub aripa lui Nicușor Dan, apoi pentru
„a salva România”, sub directivele lui Dan Barna.
Este fix principiul de lucru al „cârtițelor” (infiltrate în
companii etc. și care oferă informații) și al „conservelor”
(care se activează la un moment dat, la un semnal,
până atunci acționând ca oameni „normali” în mediul
în care au fost „depozitați”).
Exact asa s-a întâmplat cu USR și cu venirea masivă
în țară a membrilor acestei structuri de tip neo-
marxist. Căci neo-marxismul este noua teorie care
se propagă în ELSA, iar în ELSA România sunt mai
bine de 1.000 de studenți membri, înregimentați în
Societatea Elitistă cu rădăcini securiste. Cazul Roxana
Wring, care s-a dovedit (de catre CNSAS) a fi o co-
laboratoare a Securității este elocvent. Precum și un
alt caz menționat de presa românească, în mai
multe cotidiene, dar încă neconfirmat de CNSAS.
Vor mai urma și altele. Despre USR s-a scris în
presă că este o invenție a securiștilor și că alături de
PLUS, formațiunea lui Dacian Cioloș (nepotul „Vulpii”
Virgil Ardelean, fostul sef de la „Doi ș’un sfert”) a
vechilor securiști, se dorește confiscarea mediului
politic și a jocurilor pentru puterea politică din Româ-
nia.

Bugetul.ro

Copii români vânduţi 
ca sclavi în Spania. 
Povestea unei vieţi

de coşmar

Băiatul a fost supus la munci grele, fără a i se da
niciun fel de plată, asigurându-i-se doar un acoperiș
dărăpănat deasupra capului și fiind obligat să fure și
să cerșească pentru a  supraviețui.
Sătul de bătăi şi umilinţe, băiatul a reuşit să fugă de
la cei patru români care îl țineau ca sclav,
Singura cale de salvare a fost să se ducă la autorităţă
şi să spună tot. Poliţiştii spanioli au descoperit că
minorul nu era singurul aflat în această situaţie. El
le-a spus oamenilor legii că cineva din România îi
găsise de lucru în Spania, unde i-ar fi fost mult mai
bine. Mai mult, acesta îi cumpărase chiar și biletul
de autobuz către Murcia, Spania.
Odată ajuns în Spania, băiatului i s-au luat toate

actele. Persoana care l-a cumpărat l-a așteptat la
autogară și, după ce l-a urcat într-o autoutilitară fără
geamuri, l-a dus într-o zonă depopulată, unde a fost
adăpostit într-o casă abandonată dărăpănată. Aici
mai erau alți cinci cetățeni români, care își duceau
traiul la limita subzistenței.
La fel ca şi el, cei cinci erai sclavi la românii care îi
cumpăraseră.
Erau duși la muncă în Jumilla pentru a tăia lemne
pentru foc timp de zece ore pe zi.
În zilele când nu tăiau lemne, copiii erau obligaţi să
cerşească la ușile unor supermarketuri, fiind atent
urmăriți.
Victimele au fost, de asemenea, obligate să  comită
jafuri în așezăminte nelocuite, de unde trebuiau să
scoată toate materialele metalice posibile din construcții,
pe care ulterior banda de exploatatori le vindea la
fier vechi.
Poliția națională din Spania a descins la adresa
unde românii erau obligați să supraviețuiască și au
depistat doi copii între 7 și 8 ani, amândoi fără
școlarizare și care trăiesc în condiții precare de
locuință și sănătate.
Micuții fuseseră forțați să nu părăsească locuința.
Această situație a fost preluată de Serviciul Mobil de
Urgență și Asistență Socială

evz.ro
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COȘMARUL unei românce
din ITALIA: 5 ANI de SCLAVIE 

și violuri pentru un ACOPERIȘ
deasupra capului

O tânără de 23 de ani a fost supusă, timp de cinci
ani,  la chinuri groaznice de un alt conațional, care a
ținut-o închisă în casă, obligând-o să practice
prostituția.
Un bărbat român în vârstă de 27 de ani, M.C. a fost
arestat pe aeroportul Fiumicino din Roma, fiind
acuzat că, timp de 5 ani, a ținut în sclavie, a violat și
a obligat să se prostitueze o femeie româncă de 23
de ani. El a fost reținut miercuri după-amiază și ținut
în arest în așteptarea procesului, chiar când voia să
plece spre România, relatează abruzzolive.it.
Tânăra venise în Italia în anul 2014, în speranța că
va putea crește și oferi astfel un viitor mai bun
copilului său rămas în România. Aici a întâlnit un
bărbat, tot român, care i-a promis inițial că o va
ajuta și i-a oferit chiar cazare în locuința sa situată
în localitatea Chieti din Abruzzo. Între cei doi tineri
români părea că se înfiripă o relație sentimentală,
dar bărbatul avea alte planuri. A devenit destul de
violent, posesiv și gelos: nu o lăsa să iasă din casă
decât în compania lui, a forțat-o să aibă relații
sexuale cu el în schimbul faptului că îi oferea un
acoperiș deasupra capului. Apoi, în timp, a trecut
chiar mai departe, lovindu-și conaționala și forțând-
o să practice prostituția. Cu amenințări, bărbatul
român a publicat fotografii pornografice cu ea pe un
site dedicat unei astfel de activități de prostituție.
Sub amenințări și bătăi pentru a o convinge să-și
vândă corpul, bărbatul i-a promis tinerei că vor
împărți pe jumătate banii „câștigați“ de femeie de pe
urma activității de prostituție, însă în realitate aceasta
primea doar câțiva bani, cât să supraviețuiască.
Când fata a îndrăznit să se revolte și i-a spus
conaționalului său că nu mai vrea să se prostitueze,
bărbatul a amenințat-o că va merge în România și
va da foc casei în care locuiește fiul femeii în vârstă
de 5 ani. Abia atunci femeia a reușit să se elibereze
și le-a spus totul carabinierilor care au demarat o
anchetă sub conducerea procurorului Giuseppe
Falasca din Chieti. Având în vedere că bărbatul
român urma să părăsească Italia în cursul zilei de
miercuri pentru a se deplasa în România, procuratura
din Chieti a dat ordin ca acesta să fie arestat înainte
de a se urca în avion.

www.stiridiaspora.ro

ProTV, a fost vândută 
unui fond de investiţii ceh

Grupul american AT&T a vândut compania CME,
proprietara ProTV, fondului de investiţii ceh PPF,
într-o tranzacţie de 2,1 miliarde dolari.
„Comitetul special al board-ului, împreună cu consilierii
noştri, a condus un proces extins de revizuire a al-
ternativelor, ceea ce a însemnat implicarea mai
multor parteneri strategici şifinanciari. 
Anunţul reafirmă angajamentul nostru în a livra
valoare pentru acţionari”, spune John Billock, preşedinte
al board-ului de directori al CME.
CME era deţinut de gigantul american AT&T, care
preluase această companie de la Time Warner în
urma unei tranzacţii globale.
„În cursul ultimilor şase ani, în timp ce ne-am trans-
format businessul şi am livrat constant o creştere a
profitabilităţii, principala noastră preocupare a fost
generarea de valoare pentru acţionarii noştri.
Eforturile noastre culminează în această tranzacţie,
şi suntem siguri că este alegerea bună pentru
acţionarii noştri şi o concluzie satisfăcătoare la una
dintre cele mai de succes reorganizări a unei comanii 
media lider de piaţă în ultimii ani. Suntem mulţumiţi
că grupul PPF ne împarte perspectiva”, anunţă
Michael Del Nin şi Christoph Mainusch, co-executivi
ai CME.
CME şi-a început activitatea la începutul anilor 90,
compania fiind fondată de antreprenorul american
Ronald Lauder. În România, Lauder s-a asociat în
cu antreprenorul român Adrian Sârbu, care a creat
Pro TV. Adrian Sârbu a ieşit din CME şi din Pro TV
în 2013.   CME operează în cinci pieţe din Europa
Centrală şi de Est. Operaţiunile cuprind 30 de canale
de televiziune în Bulgaria (bTV, bTV Cinema, bTV
Comedy, bTV Action, bTV Lady şi
Ring), Cehia (Nova, Nova 2, Nova Cinema, Nova
Sport 1, Nova Sport 2, Nova International, Nova
Action şi Nova Gold), România (PRO TV, PRO 2,
PRO X, PRO GOLD, PRO CINEMA,
PRO TV International, PRO TV Chişinău), Slovacia
(TV Markiza, Markiza International, Doma şi Dajito)
şi Slovenia (POP TV, Kanal A, Brio, Oto şi Kino).
Consultantul politic Cozmin Gușă a vorbit despre
achiziționarea postului Pro TV de către un miliardar
ceh.  „Aceasta tranzactie spune multe despre cat de
inteligenti sunt unii si despre cat de prosti suntem
noi. Haideti sa va spun ce s-a intamplat in mass
media romaneasca. Patronii au fost prigoniti, despre
ei vorbesc. Au fost vanati, o mare parte dintre ei au
fost incarcerati, unii au si murit, cum este si Dinu
Patriciu. Practic, a fost o prigoana impotriva patronilor
romani de mass-media tocmai pentru ca influenta
asupra publicului romanesc sa fie in mainile altora si
asta nu este un scenariu iluzoriu", spune Gușă.
Gușă a vorbit despre investiții străine imediat după
Revoluție care „au ajuns la maturitate, iar operatiunile
din aceste tari au fost conduse de un CEO roman,
pe nume Adrian Sarbu, un foarte de succes antreprenor
in anii '90 si chiar 2000, disparut din cauza unei
vanatori impotriva patronilor din mass media ro-
maneasca, ordonata de altii si executata de celebrul
binom SRI-DNA din acele vremuri.

Gușă: Patronii români, vânați și înlocuiți
Patronii romani, fiind vanati si ajungand in dificultate,
au fost inlocuiti de altii. Europa FM a fost cumparat,
de cine credeti? Tot de catre un ceh, un alt miliardar
ceh. Acum, faptul ca au intrat si pe piata de televiziune,
achizitionand cel mai important difuzor TV, PRO TV,
ne arata noua o optiune extrem de clara a cehilor
asupra pietei de influentare mass media din Romania",
a completat Gușă.
"Sigur ca le uram succes, ii felicitam pentru tranzactie,
dar trebuie sa ne gandim cat de slab a fost statul
roman, care si-a macelarit patronii din mass media,
dupa modelul celor din fotbal. Dar fotbalul nu este
atat de important ca mass media. Si s-a lasat loc
unor achizitii doar straine pe piata romaneasca de
mass media.
Asta este un subiect de securitate nationala, nu
vanarea patronilor romani din mass media. Putem
vorbi si despre un trinom, Maior - Coldea - Kovesi.
Este o veste interesanta, dar este o mutatie de tip
geopolitic. Faptul ca se retrage din Europa de Est
un investitor american, precum CME, si lasa loc in-
fluentei unui fost comunist, arata ca jocurile se
schimba major in regiune", a completat Gușă.

www.dcnews.ro

Închidere Realitatea TV

Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA), care nu
a mai prelungit marţi licenţa postului Realitatea TV,
a aprobat însă modificarea licenţei Realitatea Plus,
operată de compania Geopol International, a lui
Cozmin Guşă.  Radu Herjeu a reacționat după ce
Narcisa Iorga, fost membru CNA, a explicat de ce
Realitatea TV a fost închisă.
”După ce, în 2010, a votat pentru NEprelungirea
licenței Realității TV, amenințând chiar cu sesizarea
Parlamentului de faptul că "CNA (prin prelungirea
licenței n.m.) nu și-a îndeplinit sarcina de garant al
interesului public", o fostă membră a Consiliului
plânge azi pe umărul postului ce se închide mâine,
afirmând că "Ponta își vede visul cu ochii: a închis
Realitatea TV."
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a discutat
în şedinţa de marţi cererea de prelungire a valabilității
licenței audiovizuale Realitatea TV, votul membrilor
autorităţii audiovizuale stabilind că legea nu permite
continuarea activităţii postului. Decizia CNA intră în
vigoare miercuri la ora 23.59.
Avocatul Gheorghe Piperea, profesor la Facultatea
de Drept a Universităţii Bucureşti, afirmă că după
refuzarea licenţei postului Realitatea TV urmează
cercetarea penală a patronului Cozmin Guşă, pentru
delapidare. Piperea afirmă că nici Rareş Bogdan nu
va fi scutit de consecinţe.
"Cum spuneam ieri, CNA nu a mai prelungit licenta
falitei realitatea tv. Nu a contat afilierea la psd a
caghebistului ratat care se da patron al zisei televiziuni.
Urmeaza cercetarea sa penala pentru delapidare si
pentru abuz de creditul societatii. Salariatii postului
nu raman doar fără job, ci si fără asigurari de
sanatate, caci “patronul” nu a catadicsit sa achite
cass timp de 8 ani.

www.stiripesurse.ro
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Unic în lume. Concert într-o peșteră 
de 100 de milioane de ani

Mozart, Strauss, Kalman, Massenet, Stolz etc. sunt doar câteva repere din
concertul unic în lume care se va întâmpla duminică, de la ora 13,00, în Peştera
de la Româneşti (judeţul Timiş). Accesul publicului este liber, fiind așteptați toți
melomanii care iubesc suficient de tare drumețiile, deoarece drumul până la
peșteră dureză, pe jos, aproximativ o oră.
De 35 de ani deja, în fiecare ultimă duminică din luna octormbrie, în peștera
Românești are loc cel mai inedit concert din lume. În România acesta e singurul
concert de peşteră, iar în lume este unul dintre cele foarte puţine, cu menţiunea
că în alte ţări nu se aduce orchestra în cavitatea muntelui, ci se ascultă, de
regulă, înregistrări. Puţine ţări se pot lăuda cu o „sală de concerte” de 100 de
milioane de ani și în care să și încapă câteva mii de oameni.

Se cântă în ”Sala liliecilor”, principala încăpere a peșterii, denumită astfel după
colonia de lilieci care o locuiește dintotdeauna. O dată pe an, liliecii se delectează
și ei cu muzică clasică, iar acest lucru le place și le priește, speologii observând
că numărul lor crește de la an la an. Mai trebuie amintit, tot ca detaliu picant, că
în această perioadă liliecii sunt în plină perioadă nupțială.
”Notele curg altfel printre pietre şi lilieci”, spun cei care vin, de ani de zile la
singurul speo-concert de anvergutră din lume.  Anul acesta concertul atre loc
pentru a 35-a dată.
Psihiatrul Constantin Lupu a visat primul concert în peșteră
Povestea concertelor din peştera bănăţeană a început în anul 1975, când, în
jurul psihiatrului Constantin Lupu s-a format primul club speologic de şes,
Speotimiş. Nouă ani mai târziu, în 1984, a XIV-a ediţie a întâlnirii speologilor din
România, Speosport republican, a avut loc la Tomeşti, localitate din apropierea
celebrei peşteri. ”Voiam să le oferim ceva deosebit invitaţilor noştri, iar într-o
noapte am visat concertul. Erau muzică şi lumini albastre în peşteră. Aşa mi-a
venit ideea unui concert în inima muntelui Poiana Ruscă”, povesteşte dr. Lupu,
iniţiatorul speo-concertelor. Succesul a fost remarcabil, despre muzica din
adâncimea muntelui s-a scris şi în străinătate, ziarele din Elveţia şi Berlinul de
Est titrând „Mozart într-o peşteră din Carpaţi”.
Concerte gratuite, după Revoluție
Din 1999, evenimentul a fost asumat și continuat de Fundația Academică și
Culturală Timișoara (FACT). Tot de atunci accesul publicului este gratuit. ”Dacă
nu era doctorul Lupu, nu continuam. Au fost, dacă privim în trecut, ani foarte grei
din punct de vedere financiar, unii în care autoritățile locale ne-au sprijinit cu 500
de lei, și a trebuit să găcim sponsori”, își amintește Ioan Coriolan Gârboni,
directorul Filarmonicii ”Banatul” din președintele FACT. Această manifestare
unică este gândită ca un moment de întâlnire a omului cu natura, cu aurul
luminos al munţilor toamna, cu muzica clasică, adevărată şi cu peştera.
Cea mai cunoscută peșteră din Poiana Ruscă
Pe drumul dintre Lugoj şi Deva, Peştera Româneşti este cea mai cunoscută din
Munţii Poiana Ruscă. Peştera are o vechime de o sută de milioane de ani, timp
care i-a trebuit pârâului Pustini să sape muntele format din calcar dolomitic
(calcar şi magneziu). 

Aceasta a fost locuită în perioada paleoliticului, mezoliticului şi neoliticului, spun
specialiştii, iar în prezent este populată cu lilieci. Temperatura medie în peşteră
este cuprinsă între 6 şi 8 grade C, ajungând, în zlele concertului la maxim 14.
Galeria principală este aproape rectilinie, de mari dimensiuni atingând dimensiunile
cele mai mari în Sala Liliecilor.
Peștera Românești are o acustică specială, drept pentru care, de 35 de ani,
melomanii se chinuie să urce mai bine de o oră pe munte pentru a putea rezona
muzical cu natura, în grota muntelui, în  timpul concertului devenit în decenii
tradiţional.
Mii de persoane, la fiecare ediție au înfruntat muntele şi apoi frigul, înfofolite de
iarnă, duminica dimineaţa, pentru a asculta muzica ce începe la ora 13.00. Pe
scena improvizată din peşteră, au concertat, de-a lungul timpului, nume sonore
din arealul muzicii clasice, jazz, blues, rock sau electronice, dar și orchestre
celebre din țară și din străinătate, între care Orchestra Regală din Copenhaga,
artişti dijn Sorento (Italia), din Franţa, Canada, Japonia, SUA etc, iar în public
deseori s-au numărat înalţi demnitari şi diplomaţi români şi străini.

evz.ro

Înconjurați de cărți bune și de oameni
pe care să îi admirăm, drumul 

către devenire e mai scurt

În ultima vreme se vorbește tot mai mult despre educație. Se pare că, ușor,
ușor, românii realizează importanţa acestui pilon care stă la baza existenței

unei societăți civilizate. Că să-l cităm pe Spiru Haret: “Cum arată astăzi școala,
va arăta mâine țara.”. Însă milioane de tineri se confruntă cu cele două lumi
paralele: online și offline. Așa că nu e de mirare că sunt ușor dezorientați și nu
știu încotro să o ia, deoarece la întrebările lor, de multe ori, răspunsurile corecte
nu vin nici măcar din partea celor apropiați. O variantă ar fi să stea de vorbă cu
persoane care au reușit să-și îndeplinească visul iar aceste întâlniri inspiraţionale
sunt facilitate de 6 ani încoace de către Conferinţele BookLand Evolution.
Conferințele le prezintă profesioniști consacrați care vin să-i încurajeze și
motiveze prin exemplu personal să facă alegerile potrivite în viață, accentuând
importanţa dezvoltării personale prin studiu și practică.

Anual conferințele poposesc în 23 oraşe, reunind ~20,000 liceeni și studenți cu
~200 speakeri și oferindu-le o oportunitate excelentă de dezvoltare prin discuții
libere. În sesiunea de toamnă-iarnă Conferințele BookLand Evolution revin pe
31 Octombrie’19 în Tulcea, la Palatul Copiilor (Str. Dobrogeanu Gherea nr. 4A),
în intervalul orar 10:00-14:00 fiind invitați să vorbească: Daniela Tudor, Adrian
Tudor, Ştefan Răileanu, Monica Ţuţuianu, Călin Irinel, Daniel Farcaş si Dima
Nicoleta-Lucia Lupu.

Daniela Tudor - Psiholog logoped: "În calitatea mea de psiholog-logoped, mă
preocup de educarea/reeducarea limbajului și comunicării. Personal, consider
că menirea unui logoped nu este doar aceea de a educa/corecta pronunția,
de a sprijini o persoană în a dobândi abilitatea de a comunica verbal ci și de a
promova un mod asumat de a exprima ceea ce gândim. Este la fel de
important și ceea ce vorbim și cum vorbim. Prin participarea mea la aceste
conferințe îmi doresc să măresc gradul de conștientizare a impactului pe care
cuvintele rostite de noi îl pot produce asupra celorlalți. 
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PETER MUNTEAN DDS

Foarte Convenabil

      
     

          
              

           
          

      
             

             
             

              
              

            

           
             

              
                
        

               
           

   
        
           

          
             

          
           

            
           

        
            

      
   

           
          

              
             
            

       
             

          
      

            
              

           
   

          
           

              
         

     
            

               
            

             
            
          

           
           

            
         

      
      

    

             
          

            
             

               
             

                
          

          
         

          
      

           
          
         

           
          

          
 

          
       

           
                

             
            
           

         

Pentru mulți dintre noi cuvintele fac parte din rutină. Sunt însă multe persoane
care fac un efort susținut pentru a le putea utiliza. Nu este păcat ca, cei
norocoși, care au dobândit natural această abilitate, să le folosească fără a
gândi în prealabil? Fără a fi conștienți de impactul lor? Răvaș dintr-o plăcintă
chinezească: ,'Respectă puterea cuvintelor. Alege-le cu grijă!'"

Adrian Tudor - Redactor Şef Ziarul "Tulcea Noastră": "Într-o societate în care
singura constantă e schimbarea, pentru a nu ne uita ‘Nordul’ și a merge în
direcția potrivită e necesar să oferim tinerei generații tot suportul pentru a
continua ceea ce am început noi. Respectul, intuiția, creativitatea și inteligența
emoțională a acestor tineri pot salva valorile unei țări. Însă ele trebuie cultivate
de la cea mai fragedă vârstă. Astăzi tinerii sunt mai puțini materialiști decât
părinții lor. Mai preocupați de calitatea mediului. Mai voluntari. Este suficient
să avem încredere că suntem pe calea cea bună? Sau suntem încă la
început?”

Ştefan Răileanu - Cercetător ştiinţific INCDDD Tulcea, Medic veterinar: "Menirea
mea a fost să lucrez cu animalele. Iubesc caii și cred că putem învăța multe
de la ei: iertarea – căci ei uită după 3 sec că le-ai dat o cravașă, atitudinea –
pentru că ei știu să își facă intrarea și parteneriatul –  loialitatea lor fiind efectiv
inspirațională.”

Monica Ţuţuianu - Change Architect: "La orice vârstă a vieții  noastre suntem
ceea ce facem din noi. Spre deosebire de matematică, fizică și celelalte
științe, dezvoltarea personală nu ne poate fi predată, nu există un corp de
cunoștințe care, odată însușit, ne asigură că suntem OAMENI. Trebuie să o
luăm cu toții de la zero, trecând prin toate probele și toate încercările, cu
direcții sau modele pe care, cel puțin la început, nu le-am ales noi. Dar, pe
acest drum, avem aliați formidabili. Cărțile și oamenii din jurul nostru ne ajută
să trăim mai multe vieți odată, să primim lecții accelerate și să beneficiem de
efortul celor care s-au dedicat unui subiect mult mai mult decât am putea să o
facem noi, în timpul limitat pe care îl avem să CREȘTEM. Înconjurați de cărți
bune și de oameni pe care să îi admirăm, care ne pot oferi îndrumare,
modele, feedback, susținere, drumul către devenire e mai scurt și mai frumos."

Călin Irinel - Jurnalist, Preşedinte ONG, Secretar Administrativ: "Timpul este cel
mai preţios dar din această viaţă! Noi alegem, de cele mai multe ori, cum ni-l
petrecem. Cât suntem copii, ne cam spun alţii ce să facem cu timpul nostru. Şi
bine fac! E ca un rău necesar... Doar aşa vom şti, mai târziu, să preţuim timpul
nostru. Aşadar, nu pierdeţi nici acum timpul pentru că, aşa cum spunea şi
Seneca, nimic nu ne aparține, doar timpul este al nostru! Iar timpul nostru e cu
atât mai valoros cu cât îl petrecem alături de alţii, de timpul lor: în familie, la
şcoală sau serviciu. Nu vă feriţi să fiţi generoşi cu timpul vostru! E cel mai
preţios dar... așadar dăruiți!"

Daniel Farcaş - Trainer şi Consultant în Nutriție: "Misiunea mea este de a sprijini
oamenii să își îmbunătățească sănătatea, nutriția, stilul de viață, să își
controleze kilogramele și să devină cea mai bună versiune a lor. Motto-ul meu
este 'Ai grijă de corpul tău, pentru că este singurul loc în care va trebui să
trăiești.' Abia aștept să împărtășesc tinerilor câteva trucuri care-i vor ajuta mult
în alimentație!"

Dima Nicoleta-Lucia Lupu - suNT ciNe vReau să fiU: "SuNT ciNe vReau să fiU!
suNT uN OM feRiciT! Îmi coLoreZ viaȚa cu muuuuLte zâmbete :) :) :). și mă
bucur de fiecare seCuNdă a vieȚii. FieCare cLipă o primesc cu braȚeLe
deschise și-i zâMbesc ;). Refuz să mă întristez penTru NiMiCuri, prefer să mă
zâMBăresc de orice NiMiC. SuNT uN OM HAiiiiiHUiiiii priN viaȚa Lui!!!!"

În parteneriat cu Liceul de Arte ,,George Georgescu” din Tulcea pe scena
BookLand va avea loc și  un mini concert de muzică de cameră (vioară, pian) și
duet susținut de elevii Chiriță Ana, Cărare Ayana, Gheba Maria, Fucigiu Alexia,
Chiosea Ioan, Botoșencu Maria şi Gheba Ana sub îndrumarea doamnei
profesoare Chiriță Lăcrămi.

romanialibera.ro
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CONDUCĂTORI DE VÂRF AI UNIUNII
ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI DIN ROMÂNIA,
LA CENACLUL LITERAR ”MIHAI EMINESCU”

DIN NEW YORK
”Împreună scriem istoria clipei”

Cultura de valoare a unui popor nu se pierde niciodată. Chiar și atunci când
oameni de aceeași etnie trăiesc pe continente diferite, ei aparțin aceluiași

neam de la începutul lumii lor, căci etnia nu poate fi niciodată schimbată și nici
luată. Iar atunci când există dorința de apropiere și de mai bună înțelegere a
rostului cultural, ei, românii, găsesc o modalitate de a se întâlni și de a schimba
opinii despre arta pe care o creează fiecare. Schimbul cultural al creatorilor este
un semn distinctiv al dorinței de a cunoaște mai mult și de a te pătrunde cu
bucurie de valoarea adâncă, universală a artei, de rostul ei unic în modelarea
sufletului fiecăruia și al tuturor.
Ziua de 27 octombrie 2019 se înscrie cu litere de aur în calendarul evenimentelor
care au avut loc la Biserica ”Sf. Apostoli petru & pavel” din Astoria, Queens, New
York. Caracterul de excepție al zilei a fost dat de prezența a două personalități de
primă mărime în domeniul ziaristicii din țara noastră: domnul Doru Dinu glăvan,
președintele Uniunii Ziariștilor profesioniști din România (UZpR) și domnul Miron
Manega, fondatorul și directorul apreciatului ziar ”Certitudinea”, ziar care își face
un titlu de onoare de a-l considera drept ”coordonator spiritual și moral” pe MIHAI
EMINESCU, legământ scris cu mândrie pe prima pagină.
În biserică, după oficierea slujbei de către preotul-paroh Theodor Damian, au
fost felicitați, de Sfântul Dumitru, enoriașii cu acest nume, Dumitra (Mimi)
Zaharia și Dumitru (Miron) Manega, apoi li s-a cântat ”La mulți ani!” Iar pentru
ziua de naștere a fost felicitat și i s-a cântat ”La mulți ani!” maestrului M.N.Rusu,
pecum și doamnei Elena Burchea, președinta comitetului parohial și doamnei
Iolanda Baciu, căreia preotul-paroh i-a înmânat Diploma de Excelență primită cu
o zi înainte, la o ceremonie specială a organizației ecumenice ”Queens Federation
of Churches”.
Întâlnirea cu membrii Cenaclului literar ”Mihai Eminescu”, cenaclu înființat de
peste 20 de ani și condus cu pasiune de preotul-profesor Theodor Damian, a
fost ocazionată de sărbătorirea, la New York, a 100 de ani de existență a Uniunii
Ziariștilor profesioniști din România. De asemenea, a fost sărbătorită, la 81 de
ani de viață, o personalitate de excepție a culturii române: domnul M.N.Rusu,
critic și istoric literar, redactorul-șef al revistei ”Lumină Lină”, revistă editată de
către Institutul Român de Teologie și Spiritualitate Ortodoxă din New York.
programul serii a fost dens și variat și îl vom prezenta în sinteză.
Emoțiile care i-au cuprins pe mulți participanți au fost un semn al
bucuriei de a asista la un astfel de eveniment de prestigiu.
Domnul pr.prof.univ.dr.Theodor Damian, președintele ce-
naclului, a deschis lucrările, exprimându-și deosebita
bucurie de a fi gazda, împreună cu membrii cenaclului,
a doi români de seamă: Doru Dinu glăvan și Miron
Manega. De asemenea, a fost felicitat cu căldură
M.N.Rusu, cu ocazia zilei sale de naștere. În continuare,
domnul Theodor Damian a evocat momente din întâlnirile
pe care le-a avut cu români iubitori de cultură, în diferite
orașe din România și unde a prezentat revista”Lumină
Lină”. A fost evocat momentul în care, la aniversarea
unui secol de la înființarea UZpR, s-a reîntâlnit cu Doru
Dinu glăvan la Sala Radio din București, unde a avut loc eveni-
mentul. Ziarul ”Certitudinea”, aflat la ediția 50, este considerat
”cel mai bun ziar românesc” și este recomandat cu căldură
enoriașilor în fiecare duminică, după slujbă.
pentru aniversările sărbătorite în această seară participanții au
cântat ”Imnul lui Ștefan cel Mare”.
Doctorul Napoleon Săvescu, președintele Consiliului parohial al
Bisericii ”Sf.Ap.petru și pavel”,  a vorbit despre rolul important al
culturii române în diaspora și a scos în relief activitățile deosebite
al președintelui Cenaclului ”Mihai Eminescu”, Theodor Damian.
De asemenea, l-a felicitat pe M.N.Rusu cu ocazia zilei de
naștere. Cu argumente convingătoare, de mare bun simț,
doctorul Napoleon Săvescu a insistat asupra necesității de a fi
scoase din Imnul Național două strofe în care Traian, dușman
și cotropitor al Daciei, este elogiat, elogiu nemeritat, potrivit
adevărului istoric. 

patriot adevărat, cercetător autodidact în domeniul istoriei dacilor întemeietori
de țară, domnul doctor Napoleon Săvescu a oferit participanților versurile
emoționante din cântecul ”Imnul Dacilor”.
Doru Dinu glăvan, președintele UZpR, a subliniat prietenia care-l leagă, de mulți
ani, de Theodor Damian și de M.N.Rusu. Apoi a evocat aspecte de la înființarea,
în 1919, a Uniunii Ziariștilor. De atunci, au trecut 100 de ani și Uniunea are
membri din toate sferele culturale. Există 38 filiale în țară și 4 în diaspora. Logo-
ul uniunii definește succint rolul ziariștilor: ”Împreună scriem istoria clipei!” Citim
din manifestul  UZpR: ”Cu o activitate susținută și continuă, astăzi, după un
secol, [UZpR] este o Uniune de creație, cu peste 3.000 de membri, având în
rândurile sale pe unii dintre cei mai prolifici și prestigioși jurnaliști români.
Organizația are filiale puternice, în țară și peste hotare, publicații și editură proprii
și derulează numeroase acțiuni dedicate reflectării contribuției presei într-o
societate democratică. Ca semn de recunoaștere a influenței și importanței
profesiei și a celor care o practică, Uniunea Ziariștilor profesioniști din România
este considerată o Uniune de creație, utilitatea sa publică fiind statuată în
legislația țării”. Doru Dinu glăvan a transmis un mesaj de prietenie ziariștilor cu
dragoste de neam și de adevăr, sfătuindu-i la unitate în interiorul profesiei
jurnalistice, ”în numele valorilor specifice și deontologiei, împreună cu propunerea
de a colabora pe viitor, în toate formele, de la reflectarea reciprocă a activității
până la prezența pe website-uri, precum și prin implicarea în proiecte de
promovare a valorilor presei, pentru susținerea independenței jurnalismului și
întărirea libertății de exprimare”. Doru Dinu glăvan apreciază la superlativ
activitatea jurnalistică din New York și aportul semnificativ al domnului Theodor
Damian în domeniul ziaristicii. Cu acest prilej, i se înmânează colegului Theodor
Damian trei distincții: o plachetă cu ”100 de ani de UZpR”, o medalie jubiliară și o
diplomă de excelență.
Miron Manega, purtător de cuvânt al UZpR, scriitor și director al revistei
”Certitudinea”, a prezentat câteva aspecte din activitatea jurnalistică a sa și a
colaboratorilor săi. printre cei mai prețuiți se află domnul Theodor Damian
căruia i se înmânează o distincție jubiliară ocazionată de ediția 50 a ziarului. A
fost prezentat cântecul ”Imnul jurnalistului”, care a fost foarte bine primit de
cenacliști. Iată câteva versuri al căror autor este Miron Manega:

”Ție ți-a fost dat
Și ți-a fost lăsat
Să fii mărturia
Clipei-veșnicia
Ia-ți zălog doar conștiința ta,
JURNALISTULE!...
Vei muri sau nu,
Mâine sau acu`
Istoria
Te trage după ea,
Ia-ți zălog doar conștiința ta,
JURNALISTULE!”

Miron Manega a vorbit apoi despre M.N.Rusu, considerându-l ”o
personalitate marcantă” recunoscută valoric atât în țară, cât și
dincolo de granițe. De pe un papirus, este citit textul emoționant
scris de Șerban Cionoff, un confrate drag din România, ca

omagiu pentru M.N.Rusu.
Theodor Damian a vorbit cu drag despre sărbătorit și a mărturisit că

M.N.Rusu a fost acela care l-a debutat în țară, publicându-i o
poezie religioasă în ”Almanahul Coresi”, riscând, în acea vreme,

să fie acuzați – și autorul și publicistul - de trădare... M.N.Rusu este
critic și istoric de mare valoare nu numai pentru România, dar în egală

măsură pentru iubitorii de cultură din diaspora românească, inclusiv aceea
din Statele Unite. Theodor Damian îi mulțumește lui M.N.Rusu pentru
ajutorul pe care i l-a acordat și i-l acordă și-i urează să trăiască mulți, mulți
ani cu sănătate.
Dr.Napoleon Săvescu îl felicită pe M.N.Rusu cu ocazia zilei sale de
naștere și își exprimă bucuria că acesta nu mai este ”rezistent la ideea
dacică”, drept pentru care doctorul a difuzat cântecul ”Nu uita că tu ești
dac”, pe care i l-a dedicat cu drag maestrului M.N.Rusu.
prof.Mariana Terra, editor al ziarului ”Romanian Journal”, a evocat
colaborarea rodnică cu domnul M.N.Rusu. De-a lungul anilor, au
fost publicate reportaje, recenzii, opinii ale criticului și istoricului
literar M.N.Rusu, dânsul știind întotdeauna să facă o corectă
încadrare a unui scriitor în fișierul de valori al literaturii române. 
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Cu M.N.Rusu, mentorul
nostru din cetatea new -
york eză, avem certitudinea
faptelor culturale făcute și
apreciate cu înalt profe-
sionalism și cu dăruire.
Dr.Dan Ciupitu, talentat
dramaturg, mărturisește
că se simte onorat să
vorbească despre M.N. -
Rusu pe care-l consideră
mentorul lui și căruia îi
urează ani mulți cu
sănătate.
Ing.Cristian pascu, preșe -
dintele Societății Române
Creștine ”Dorul”, a subliniat
rolul de mare importanță
al domnului M.N.Rusu în evaluarea creațiilor literare ale oamenilor din comunitatea
româno-americană. Maestrul este felicitat, urându-i-se să trăiască mulți ani și să
aibă multe bucurii.
prof.Nicole Smith scoate în evidență spiritul independent al sărbătoritului,
calitatea de ”pedagog răbdător, de umanist și de mare patriot”.
Viorica Colpacci a vorbit despre ”personalitatea complexă” a lui M.N.Rusu,
subliniind polivalența talentului acestuia: critic și istoric literar, dar și critic de
artă. Dânsul a fost ”primul critic de artă care a menționat valența religioasă a
lucrărilor” doamnei Colpacci. Artista plastică îi dorește sănătate și mulți ani fericiți.
Ing.Roxana pavnotescu, scriitor de mare talent, a mărturisit că, deși nu l-a
cunoscut decât recent pe M.N.Rusu, efectul a fost deosebit. Dânsul ”intră în
rezonanță cu textul”, știe să caute și să găsească ce este original în text. Este
considerat un ”îmblânzitor de cuvinte” care ”absoarbe toate modurile de abordare
”textuală.
În continuare, domnul Doru Dinu glăvan a acordat distincții sărbătoritului
M.N.Rusu: placheta omagială (100 ani de la UZpR), medalia omagială (100
ani), breloc cu simbol al centenarului, Diplomă de excelență,
3 volume de poezii intitulate ”Din Basarabia, poeme alese” și care cuprind poezii
ale lui grigore Vieru, Dumitru Matcovschi și Nicolae Dabija, o pictură reprezentând
un portret al tânărului M.N.Rusu, pictură realizată de M. pachis.

M.N.Rusu a fost copleșit de emoție și a mulțumit cu căldură tuturor celor
care l-au felicitat. A evocat personalitatea și rolul fundamental al președintelui
UZpR, Doru Dinu glăvan, în aducerea uniunii la ”nivel transoceanic”. Iar ziarul
”Certitudinea”, preluând drapelul de la ”Luceafărul”,  a devenit ”o adevărată
tribună a cuvântului, în spirit nou”.

Miron Manega a scos în
evidență ideea că ziarul
”Certitudinea” prezintă ”valori
identitare”. Este editat în
5.000 de exemplare, apare
la două săptămâni și a ajuns
la ediția a 50-a. pe fron-
tispiciul ziarului se pot citi
cuvintele de mare forță ale
lui Mihai Eminescu: ”Suntem
români și punctum!”. Cu o
astfel de eminentă paterni-
tate spirituală, articolele din
ziar trebuie să fie pe măsură.
Și sunt.
Domnul Miron Manega a
oferit cărți, diplome și o
medalie cu logo de pe

Tăblițele de la Tărtăria mai multor membri ai cenaclului: M.N.Rusu, dr. Napoleon
Săvescu, pr.Theodor Damian, pr.Ioan proteasa, Vasile Bădăluță, directorul
ziarului ”Romanian Journal”, prof.Mariana Terra, prof.Nicole Smith, Elena Burchea,
Cătălin Condurache, Irina Anițului, directoarea Școlii de duminică a bisericii,
Iolanda Baciu, Cristian pascu, Alex Marmara, fotoreporterul revistei ”Lumină
Lină” și al ziarului ”Romanian Journal”.
Domnul Theodor Damian a mulțumit oaspeților pentru aprecieri și pentru valoarea
deosebită a cadourilor și, la rândul său, a oferit președintelui UZpR, Doru Dinu
glăvan, un cadou de mare preț: ediția unicat, carte veche,  un manuscris
publicat în 1844 și intitulat pIDALION, scris cu litere chirilice. Cartea cuprinde
canoanele (legile) bisericești. Lui Miron Manega i-a oferit, de asemenea, o carte
rară, un ”Ceaslov” (cu rugăciuni), tipărit în 1859, anul micii uniri.
La rândul lor, Doru Dinu glăvan și Miron Manega au mulțumit pentru căldura cu
care au fost înconjurați, pentru cadourile deosebit de valoroase și și-au exprimat
bucuria de a fi participat la o seară de mare excepție în cadrul cenaclului din
New York și care i-a făcut să se simtă, la rândul lor, cel puțin pentru câteva ore,
români din diaspora.  
În continuare, oamenii s-au socializat iar Alex Marmara a imortalizat  fotografic
momente din această memorabilă seară de cenaclu.
Mulțumim călduros distinșilor noștri oaspeți veniți din România pentru participare
și pentru apreciere și îi asigurăm că aici, la New York, noi vom continua să
onorăm profesia de jurnalist și să contribuim cu întreaga noastră ființă la unirea
oamenilor prin onestitate, talent și colaborare, ca principii fundamentale în presa
scrisă și în cea vorbită.

Iana Târnăvean
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DATINI, TRADIȚII, OBICEIURI
Datini, tradiții și obiceiuri

românești în luna noiembrie
Brumar, între creștin și păgân
Cu un picior în iarnă, deja, luna noiembrie este una de
răspântie a tradițiilor.
Îmbătrânirea și degradarea treptată a timpului calendaristic
este exprimată de numeroasele sărbători precreștine
dedicate lupilor, strigoilor și altor ființe fantastice malefice.
Denumirile  populare ale lunii – Brumar, Brumarul mare,
Promorar – surprind aspectul meteorologic de bază al
acestui moment al anului, cel al căderii brumelor groase
și a promoroacei, dar și aspectul economic, cel al
fermentării și limpezirii vinului (Vinar, Vinicer).
Sărbători importante în luna noiembrie:
1 noiembrie – Sf. Cosma și Damian (Vracevul);
8 noiembrie – Soborul Sfinților Mihail și Gavril;
11 noiembrie – Sf. Mina (Sărbătoarea tâlharilor);
14 noiembrie – Filipii de toamnă; Lăsatul secului pentru

Postul Crăciunului;
21 noiembrie – Intrarea în Biserică a Maicii Domnului;
30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei.
Sf. Cosma și Damian (Vracevul) – 1 noiembrie
Numită și Vracevul (adică ”a vindeca”, în slavonă),
sărbătoarea sfinților Cosma și Damian, doctorii fără
arginți, întâlniți în calendarul tradițional și în luna iulie,
este importantă pentru tămăduirea bolilor, în special a
epilepsiei și febrei tifoide.
Sfinții Cosma și Damian au trăit în secolul al IV lea. S-au
născut dintr-un tată păgân și o mamă creștină, în Asia
Mică. Datorită vindecărilor dăruite oamenilor, ei sunt
cunoscuți și sub numele de doctori fără arginti.
Au primit acest nume pentru că vindecarea era dată nu
de medicamente, ci de credința în  Hristos. Pentru acest
motiv ei nu primeau niciun fel de plată de la pacienții lor.
Singura lor plată era ca cel tămăduit să creadă în Hristos.
Pentru că Damian a acceptat trei ouă de la Palladia, o
femeie care a fost vindecată de o boală, acesta a cerut
să nu fie îngropat alături de fratele sau. Dar, prin purtarea
de grijă a lui Dumnezeu, cei doi au fost îngropați împreună.
Unii sfinți au fost și doctori: Cosma și Damian (1 noiembrie),
Chir și Ioan (31 ianuarie), alți sfinți ce poartă numele
Cosma și Damian (1 iulie) și Pantelimon (27 iulie).
Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, sărbătoriți la 8
noiembrie de către credincioșii ortodocși, fac trecerea de
la venerarea sfinților și a moaștelor, la cultul îngerilor.
Sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil datează
din secolul al V-lea. La început, a fost o simplă aniversare
a sfințirii unei biserici a Sfântului Mihail, aceasta fiind
ridicată la termele lui Arcadius din Constantinopol.
Sfântul Arhanghel Mihail este reprezentat în iconografie
în haine de ostaș, având în mână o sabie de foc. Este
rânduit de Dumnezeu ca dreptatea Sa să biruiască în
istoria mântuirii. El este cel care, în momentul căderii unor
îngeri a strigat: „Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm
aminte!”, restabilind ordinea şi, totodată, este unul dintre
cei care i-au vestit lui Lot pieirea Sodomei şi Gomorei.
Potrivit tradiției, la judecata de la sfârșitul chipului acestei
lumi, morții vor învia la glasul trâmbiței sale.
Sfântul Arhanghel Gavriil, acesta este binevestitorul Naş -
te rii Domnului,  El a vestit că Fiul lui Dumnezeu Se va
întrupa din Fecioara Maria pentru mântuirea neamului
omenesc. Tot el a vestit și nașterea celui mai important
prooroc: Sfântul Ioan Botezătorul, El i-a tâlcuit proorocului
Daniel viziunile și a vestit naşterea Fecioarei Maria. Sfinții
Arhangheli Mihail şi Gavriil sunt îngerii cei mai cunoscuți
nouă şi apar des în textele Sfintei Scripturi.
Chipurile celor doi Arhangheli sunt pictate pe ușile altarelor
bisericești – Sfântul Mihail este pictat pe ușa din nord, iar
Sfântul Gavriil pe cea din sud. Sfântul Arhanghel Mihail
este zugrăvit în chip de oștean cu mantie, având în mână
o sabie, semnul puterii, dreptății și judecății dumnezeiești.
Sfântul Gavriil este pictat în haine de diacon cu stihar și
orar, purtând în mână o floare de crin alb, ca simbol al
purității, al bucuriei și binecuvântării, pentru că el aduce
omenirii vestea întrupării Fiului lui Dumnezeu.
În viziunea populară, Arhanghelii asistă și la judecata de
apoi, ard păcatele acumulate de patimile omenești firești
și purifică, prin post, conștiințele. De aceea, multe familii
creștine îi aleg ca patroni și ocrotitori spirituali ai casei și
ai gospodăriei.

În zonele muntoase, stăpânii oilor îi desemnează pe
arhangheli ca “patroni ai oilor”, având grijă ca acestea să
fie sănătoase și cu spor la mărirea turmelor.
Tot în zonele în care Arhanghelii erau celebrați și ca
patroni ai oilor, stăpânii acestor animale făceau o turtă
mare din făină de porumb, numită „turta arieților” (arieții
fiind berbecii despărțiți de oi), ce era considerată a fi
purtătoare de fecunditate. Această turtă se aruncă în
dimineața zilei de 8 noiembrie în târla oilor, odată cu
slobozirea între oi a berbecilor. Dacă turta cădea cu fața
în sus era semn încurajator, de bucurie în rândul ciobanilor,
considerându-se că în primăvară toate oile vor avea
miei, iar dacă turta cădea cu fața în jos, era mare
supărare.
Conform tradiției, în sâmbăta dinaintea sărbătorii Sfinților
Arhangheli se duc bucate și colivă la biserică și se dau
pomeni de sufletul morților. De “moșii de toamnă”, mulți
creștini împart vecinilor și săracilor farfurii sau străchini
cu mâncăruri și căni pline cu vin. Tot acum, se aprind
lumânări pentru cei morți, dar și pentru cei vii.
În trecut, în societatea tradițională bucovineană, Arhanghelii
erau sărbătoriți pentru că „ei sunt păzitorii oamenilor de
la naștere și până la moarte, rugându-se lui Dumnezeu
pentru sănătatea acestora”.
În satele și târgurile bucovinene se făceau și se fac și
astăzi, de 8 noiembrie, pomeniri și praznice pentru cei
morți iar în biserici, fiecare creștin aprinde câte o lumânare
ca să aibă asigurată lumina de veci, călăuzitoare pe
lumea cealaltă.
Sfântul Mina este prăznuit de Biserica Ortodoxă pe 11
noiembrie. S-a născut în Nakiyos, în apropiere de
Memphis, în prima jumătate a secolului al III-lea. Rămâne
orfan pe când era copil. Tatăl i-a murit când avea 11 ani,
iar mama sa a murit la doar trei ani după acesta.
Intră în armata imperială, însă, pe 23 februarie 303, când
Dioclețian a emis primul edict de persecutare a creștinilor,
părăsește armata și se retrage în desert, dedicându-se
vieții ascetice. Aici îl va întâlni pe Sfântul Macarie Egipteanul
care îi va spune: „Ce cauți între cer și pământ, Mina, de
unul singur? Locul tău este în mijlocul mulțimii, ca să ia
aminte toți la cuvintele și la faptele tale. Ai schimbat o
haină de ostaș cu alta, atunci sfârșește pe câmpul de
luptă, ca să înviezi ca un învingător fără sabie”.
Sfântul Mina împlinește cuvintele Sfântului Macarie,
părăsește desertul și ajunge în Cotyaeum. Aici avea loc
o serbare în cinstea zeilor. Sfântul Mina mărturisește că
este creștin în fața celor ce cinsteau zeii, motiv pentru
care este luat de soldați și dus înaintea prefectului
Pyrrhus. Pentru că a refuzat să se lepede de credința în
Hristos, i s-a tăiat capul.
Datorită unei minuni săvârșite de Sfântul Mina, creștinii
văd în el și un ocrotitor al celor păgubiți. De aceea, în
această zi fetele și femeile se duc la biserică și aprind
lumânările la celălalt capăt, pentru ca în acest fel să se
întoarcă lucrurile pierdute, dar și dragostea flăcăilor. 
Este sfântul care îi ocrotește pe păgubiți, se arată grabnic
ajutător celor nedreptățiți în procese și celor ce au pierdut
ceva sau au fost înșelați. Mii de oameni, fiecare cu
durerea pierderii a ceva, sunt prezenți în 11 noiembrie la
Biserica ”Sfântul Mina”, din București, cu credința că vor
recăpăta ce au pierdut, dacă se roagă la moaștele
mucenicului Mina. Sf. Mina este și cel care îi apără pe
călători de hoți.
Filipii de toamnă; Lăsatul secului pentru Postul
Crăciunului – 14 noiembrie
Originar din Betsaida Galileii, Sfântul Apostol Filip este
cel de-al treilea Apostol chemat la misiune de către Mân-
tuitorul nostru, Iisus Hristos. Sfântul Filip, întâlnindu-l pe
Natanael, i-a zis: „Am găsit pe Cel despre Care a scris
Moise în Lege și prooroci, pe Iisus, fiul lui Iosif cel din
Nazaret“ (Ioan 1-45). După Înălțarea Domnului la cer,
Sfântul Filip a propovăduit credința creștină în Asia. Doc-
umente descoperite recent atestă faptul că Sf. Ap. Filip l-
a însoțit pe Sf. Ap. Andrei în Schitya, Dobrogea de astăzi,
pentru a face cunoscut cuvântul lui Dumnezeu.
În acest sens, prof. univ. dr. Emilian Popescu afirma: „În
cercetările mai noi s-a ajuns la concluzia că Sf. Ap. Filip
poate fi așezat lângă Sf. Ap. Andrei ca misionari pe
pământ românesc și de aceea, pentru noi românii ziua
aceasta este tot așa de importantă ca și aceea dedicată
Sf. Ap. Andrei.” A adormit în cetatea Hierapolis, din
centrul Asiei Mici, unde a fost răstignit cu capul în jos.

Legenda spune că Filipii au fost apostoli aruncați într-o
groapă cu lupi, de unde au scăpat nevătămați, prin
credință. Se zice că Filipii ar fi fost 6 frați rătăcitori, cu
puterea de a-i poci pe cei care nu-i cinsteau. Ei apără
casele de foc, de lupi, șerpi și primejdii. Oamenii atârnă
topoare de coșul casei, ca să țină lupii departe, sau
lipesc gura sobei, ca să țină închis botul lupului.
De acum până la Filipii de iarnă, are loc perioada de îm-
perechere a lupilor. În luna noiembrie avem mai multe
zile dedicate lupului și care poartă numele de Filipii de
toamnă: ziua lupului (13 noiembrie), Gădineții (12-16
noiembrie), Filipul cel Șchiop (21 noiembrie) și Sfântul
Andrei (30 noiembrie).
Postul Crăciunului este primul post din anul bisericesc și
ultimul din anul civil. Din rânduielile bisericești aflăm că
se lasă sec în seara zilei de 14 noiembrie, însă, dacă
această dată cade miercurea, se lasă sec cu o zi mai
înainte. Acest post se încheie pe 24 decembrie. Postul
Crăciunului ne amintește de postul patriarhilor și drepților
din Vechiul Testament și de postul lui Moise de pe
Muntele Sinai. După cum aceștia au postit în vederea
venirii lui Mesia, tot astfel se cuvine să întâmpinăm și noi
nașterea lui Hristos.  Primele mențiuni despre ținerea
acestui post provin din secolele IV-V, de la Fericitul
Augustin și episcopul Leon cel Mare al Romei.
Hotărârea ca toți credincioșii să postească timp de 40 de
zile s-a luat la Sinodul local din Constantinopol, ținut în
anul 1166, în timpul patriarhului Luca Chrysoverghi.
Amintim că înainte de acest sinod, creștinii posteau
diferit: unii numai șapte zile, iar alții șase săptămâni.
Șezătorile de iarnă din Postul Crăciunului
După terminarea muncilor agricole, când lumea satelor
intra într-o perioadă de repaus relativ, dar mai ales după
Lăsatul Secului de Crăciun, începea sezonul șezătorilor.
Era singura adunare în care se veseleau oamenii în
Postul Crăciunului. Șezătorile erau întâlniri comunitare
cu caracter lucrativ dar și distractiv, organizate în serile
zilelor lucrătoare, la una sau mai multe case, locul de
desfășurare fiind anunțat din timp.
În Postul Crăciunului principala preocupare casnică era
legată de industria textilă iar torsul cânepii, a inului și a
lânii se făcea cu mai multă plăcere, cu mai mult spor și în
condiții mult mai bune în cadrul unor întâlniri comunitare.
Gospodina în casa căreia avea loc întrunirea, se pregătea
cu băutură și mâncare frugală și anunța flăcăii, în cazul
în care aceștia nu se informau singuri de mersul șezătorilor.
Casa era dereticată și se pregăteau mai multe lavițe sau
scaune necesare torcătoarelor. Era locul în care se
învățau deprinderi practice dar se derulau și numeroase
obiceiuri. În zilele de sărbătoare sau duminica, nu se
făceau șezători.
Odată cu lăsarea întunericului, femeile porneau cu furca
de tors către casa în care avea loc șezătoarea. În cazul
în care șezătoarea avea drept scop întrajutorarea, după
sosirea tuturor invitatelor, acestora li se distribuia în mod
egal cantitatea pe care o aveau de tors în acea noapte.
Când șezătoarea era un simplu prilej de întrunire comu -
nitară, fiecare își aducea de acasă ceea ce avea de tors.
După ce participantele își primeau „porția”, pentru crearea
unei atmosfere plăcute, ele erau servite cu un păhărel de
țuică îndulcită, de obicei, cu miere de albine. Șezătoarea
odată începută, participantele făceau schimb de informații
referitoare la viața cotidiană din sat și comentau eveni-
mentele cele mai importante petrecute în propria comunitate
sau în localitățile învecinate.
Fetele tinere erau însoțite la șezătoare de mamă sau de
bunică. În cadrul șezătorilor, niciodată nu se coseau
cămăși. Acest lucru era făcut de fiecare persoană, în
propria casă.
Apoi se rosteau ghicitori, zicale, proverbe, se cânta sau
se rosteau balade, nestemate folclorice ce s-au păstrat
până în zilele noastre transmise în modul cel mai lesnicios
pe această cale. În cadrul acesta ”instituționalizat”, fetele
erau integrate și consacrate în colectivitatea femeilor, în-
cepând să-și însușească, cu această ocazie, deprinderi
practice și spirituale.
În șezători se dezvăluiau aspectele și înțelesurile ritualice
ale sărbătorilor populare și se învăța comportamentul in-
dividual.
În șezătorile ce aveau loc înaintea Crăciunului și a Anului
Nou, se învățau și se repetau colindele și urăturile și se
discuta în amănunt despre buna pregătire a acestor
sărbători.
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La un moment dat, lucrul înceta, participantele fiind
servite cu diferite preparate de către gazdă, în funcție de
starea sa socială sau de posibilitățile sale materiale. Se
mâncau boabe de porumb fiert, nuci, fructe uscate și
alune.
Flăcăii, știind din timp locul de desfășurare al șezătorilor,
cutreierau în grupuri însoțite de muzicanți, pe la toate
casele unde aveau loc astfel de întruniri. De multe ori ei
se organizau de cu seara, repartizându-se pe case, în
așa fel încât, către sfârșitul șezătorii, ei să apară cu
muzica pentru a înveseli atmosfera.
La intrarea acestora în casă, munca era abandonată.
Muzicanții, buni cunoscători ai obiceiurilor locale, își
ocupau locurile prestabilite și începeau să interpreteze
melodii de joc. Fetele și chiar femeile erau invitate la joc
de către flăcăi, unele dintre fete jucând acum pentru
prima dată, iar cele mai tinere dintre ele învățau pașii de
joc. Atmosfera creștea în veselie și bună dispoziție. Cu
această ocazie jucau chiar și bătrânii din vecini, invitați la
șezătoare. Aceștia, pentru a nu-i deranja pe cei tineri, se
urcau și dansau pe lavițele late și masive ce înconjurau
pereții. Așa a apărut în Bucovina melodia de joc numită
„Ca pe laiță” sau „Baba grasă”. Jocul era alternat cu
multă dibăcie cu perioadele de pauză, când cei prezenți
erau serviți cu mâncare și băutură, și cu cele de lucru,
când se spuneau glume și snoave.
Șezătorile, desfășurate în toată plenitudinea lor până
târziu, prin anii ’60, se constituiau într-o adevărată instituție
socială și erau o formă de întrajutorare comunitară dar și
loc de petrecere plăcută a timpului în nopțile lungi de
iarnă, de derulare a unor obiceiuri și de învățare a de-
prinderilor de viață și de muncă. Chiar dacă se desfășurau
în perioada Postului Crăciunului, aspectul distractiv era
tolerat deoarece în cadrul lor erau învățate colindele și
urăturile ce urmau să fie rostite în timpul sărbătorilor de
iarnă. În vechime oamenii erau de omenie, nu stăteau pe
gânduri când era vorba să ajute pe cineva.
Astăzi vedem sărbătorile cu ochii omului modern. Nu mai
știm de șezători, nu mai facem mâncare de prune, nu
mai dăruim colaci și nuci, nu mai postim. Țesutul mai
este cunoscut doar de câteva bătrâne. Nu se mai gătește
în oale de lut sau în ceaunul de tuci de pe pirostrii. Ce
era pe vremea bunicilor, nu mai este prezent. 
Intrarea în Biserică a Maicii Domnului – 21 noiembrie
Intrarea în Biserică a Maicii Domnului comemorează
aducerea Fecioarei Maria la Templu de către părinții ei,
Sfinții Ioachim și Ana. Arhiereul Zaharia a închinat-o pe
Maica Domnului în Sfânta Sfintelor, locul cel mai sfânt
din Templu, unde numai arhiereul intra o singură dată pe
an. Fecioara Maria a stat în Templu, timp de 12 ani.
În tradiția populară, Intrarea în Biserică a Maicii Domnului
este cunoscută și sub denumirea de Sărbătoarea Luminii,
Ovidenia, Obrejenia sau Vovidenia.
Bătrânii spun că de Ovidenie se deschid cerurile și ani -
ma lele vorbesc. Se fac pomeni pentru morți, iar celor care
au murit fără lumânare li se aprinde una acum. În această
noapte se fac farmece și descântece, se află ursita și se
pot efectua observații și previziuni meteorologice.
Întrucât se credea că în noaptea de Ovidenie strigoii
circulau fără opreliște, se ungeau cu usturoi cercevelele
ferestrelor, tocurile ușilor, vatra și cuptorul care comunicau,
prin horn, cu exteriorul. Pentru protecția vitelor împotriva
animalelor sălbatice se interzicea orice activitate legată
de prelucrarea lânii și pieilor de animale. De la Ovidenie
până la Sângiorz, femeilor le era interzis să mai spele
rufele la râu.
Sfântul Apostol Andrei – 30 noiembrie
Sfântul Apostol Andrei a fost fratele Sfântului Petru și
împreună au fost primii ucenici ai lui Hristos. După
Pogorârea Sfântului Duh, prin tragere la sorți, Apostolii
au primit teritoriile unde să predice. Astfel, Sfântul Apostol
Andrei va predica în Scythia și Asia Mică.
Sfântul Andrei este apostolul care a creștinat românii.
Așa se explică și faptul că el este unul dintre cei mai
populari sfinți ai noștri și că numele lui este viu nu numai
în evlavia, ci și în folclorul românesc.
Sfântul Apostol Andrei a fost martirizat la Patras, în
Grecia. Nu se cunoaște cu exactitate anul morții sale, se
presupune că ar fi fost în timpul uneia dintre persecuțiile
lui Nero (54-68) sau Domițian (81-96). Potrivit tradiției, a
fost răstignit pe o cruce în formă de „X”.

În anul 1995, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane
a hotărât ca ziua Sfântului Andrei să fie însemnată în cal-
endarul bisericesc cu cruce roșie, iar în 1997, Sfântul
Andrei a fost proclamat „Ocrotitorul României”.
Numele Andrei este de origine grecească: Andreas stă în
legătură cu andreia, „bărbăție, îndrăzneală” (de la aner,
andros, „bărbat”).
Noaptea Sfântului Andrei 
Noaptea din ajunul Sfântului Andrei este destinată unor
obiceiuri care să asigure protecție oamenilor, animalelor
și gospodăriilor, pe care țăranii români le-au pus sub
oblăduirea acestui sfânt.
Ajunul Sfântului Andrei este considerat unul dintre acele
momente în care bariera dintre văzut și nevăzut se ridică,
este cumpăna anotimpurilor, când se crede că hotarul
dintre lumea viilor și a morților este foarte penetrabil, iar
strămoșii mitici se reîntorc pe Pământ, sub forma diferiților
strigoi sau a unor animale totemice.   „Andreiu’ cap de
iarnă” cum îi spun bucovinenii, permite interferența
planurilor malefice cu cele benefice, lucrurile importante
din existența oamenilor putând fi întoarse de la matca lor
firească. Se crede că în această noapte „umblă strigoii”
să fure „mana vacilor”, „mințile oamenilor” și „rodul
livezilor”.
Poemul Noaptea Sfântului Andrei, scris de Vasile Alecsandri,
descrie foarte sugestiv această înfricoșătoare noapte:

Iată-l, iată Satan vine
Răzbătând prin verzi lumine,
Pe-un fulger strălucitor.
Umbre, stafii despletite,
Cucuveici, Iele zburlite,
Și Rusaliile pocite
Îl urmează ca un nor.
Voi cu suflete curate
Cu credinți nestrămutate,
Oameni buni, femei, copii,
Voi creștinelor popoare,
Faceți cruci mântuitoare,
Căci e noaptea-ngrozitoare,
Noaptea Sfântului Andrei…
Strigă-atunci un glas ceresc.
Și pe loc cad în morminte
Păcătoasele-oseminte.
Iar pe zidurile sfinte
Trece-un foc dumnezeiesc!

Împotriva acestor primejdii, țăranul român folosește
agheasmă, leuștean, smirnă, tămâie și mai ales usturoi
care pune pe fugă toate făpturile malefice. În egală
măsură, casa, grajdul, cotețele, ușile și ferestrele acestora
sunt unse cu usturoi pisat, menit să alunge pătrunderea
duhurilor rele la oameni și animale. În această noapte se
desfășoară cea mai importantă acțiune: „păzitul usturoiului”.
Fete și flăcăi, veghează și petrec, tocmai pentru a înzestra
usturoiul cu calitățile necesare îndepărtării primejdiilor.
De asemenea usturoiul va servi drept remediu terapeutic,
va aduce pețitori – purtat la brâu.
Tot în această noapte, pentru a testa rodnicia livezilor și
câmpurilor se aduc crenguțe de vișin în casă (care vor
înflori până la Crăciun) sau se seamănă boabe de grâu
în mici recipiente.
Fetele încearcă semnele propriului destin: caută chipul
viitorului soț în forma pe care o ia plumbul sau cositorul
topit și apoi brusc solidificat prin turnarea în apă; stau
peste noapte în fața unei oglinzi, mărginite de două
lumânări, până ce zăresc chipul viitorului bărbat; pun
busuioc sub pernă și apoi se culcă, sperând să-și viseze
soțul, sau cu o zi înainte de Sfântul Andrei nu mănâncă
decât o turtă foarte sărată și nu beau apă, sperând să
viseze noaptea un flăcău care îi aduce apă, acesta de-
venindu-i soț.

Legende de toamnă
Marele Lup Alb
În codrii bătrâni, sub bolta înstelată, în bătaia caldă a
vântului de libertate, cei cu inima pură pot auzi și acum
chemarea la luptă a Marelui Lup Alb. Pământul, frunzele
și cerul îl cunosc prea bine. Voi îl auziți? (Felix Crainicu,
Cristi Ioniță – ”Legendele dacilor liberi”).
Despre Sfântul Andrei, legendele spun că a fost trimis să
propovăduiască pe ”tărâmurile lupilor”, fiind însoțit și
călăuzit, pe tot parcursul său înspre sanctuarele dacice,
de către Marele Lup Alb. 

Nu se cunoaște cu certitudine în ce perioadă a anului a
ajuns Sfântul Andrei, pentru prima dată, în teritoriile de la
Dunăre, dar înscrierea sărbătorii numelui său în calendar
în ultima zi a lunii noiembrie și denumirea de ”Undrea” a
lunii următoare sugerează ideea că acesta a intrat în
Scythia Minor într-un început aspru de iarnă.
De altfel, în decursul istoriei, cum afirmă unii cercetători,
ziua Sfântului Andrei nu s-a sărbătorit întotdeauna la
dată fixă, ci uneori la 30 noiembrie, alteori la 1 decembrie,
în Postul Crăciunului, sau chiar în sâmbăta a cincea a
Postului mare (odată cu Sâmbăta Ursului).
Una peste alta, trecerea de la toamnă la iarnă rămâne
sezonul favorit al lupilor, iar Sf. Andrei a devenit și
patronul lor. În tradiția populară, ziua lui se mai numește
și ”Gădinețul Șchiop” sau ”Ziua Lupului” și trebuie
respectată prin odihnă, căci celui care lucra ”îi strică lupii
vitele și mai ales oile și caprele”. Se mai spune că în
această zi ”lupul își vede coada”, deci își poate suci
gâtul, care de obicei este țeapăn și este foarte agil la
vânătoare.
În noaptea de 30 noiembrie, lupii se adună iar Sf. Andrei
împarte fiecăruia prada pentru iarna care tocmai începe.
Ca să-și apere gospodăria de lupi, țăranii obișnuiesc și
astăzi să ungă țărușii de la poartă, ferestrele și pragul
ușilor cu usturoi. În unele părți se ung cu usturoi chiar și
fântânile. Alți gospodari fac o cruce de ceară și o lipesc
pe cornul din dreapta al vitelor, însă numai la cele de
parte bărbătească: boi, berbeci, armăsari, țapi.
Legenda spune că odinioară, în vremuri de mult uitate,
un preot al lui Zamolxis cutreiera fără răgaz tărâmurile
Daciei, pentru a-i ajuta pe cei care aveau nevoie și
pentru a transmite geto-dacilor că Marele Zeu veghea
asupra lor. Zeul și-a dat seama de puterea pe care o
avea slujitorul său asupra fiarelor neîmblânzite ale pădurii
și l-a oprit la el, în munți. În scurt timp, animalele sălbatice
de pe tot cuprinsul Daciei au ajuns să asculte de preot și
să îl considere conducătorul lor. Cel mai mult îl îndrăgeau
lupii, fiare singuratice, pe care numai foamea îi ținea în
haită.
După un timp, Zamolxis decide că a venit timpul ca
preotul să îl slujească în alt chip, așa că îl transformă în
animal. Însă nu orice animal, ci în cea mai temută și mai
respectată fiară a Daciei, într-un Lup Alb, mare și puternic,
cât un urs, cu menirea să adune toți lupii din codri întru
apărarea tărâmului. Astfel, de câte ori dacii erau în
primejdie, lupii le veneau în ajutor. Era de ajuns să se
audă urletul Marelui Lup Alb și, oriunde ar fi fost, lupii
săreau să îi apere pe cei care le deveniseră frați. Lupul
Alb însă, era și judecător, pedepsind lașii și trădătorii.
De observat că una dintre versiunile cu privire la originea
numelui dacilor ia în considerare cuvântul daoi – provenit
dintr-un dialect al limbii trace și însemnând ”lup”. În
lucrarea sa De la Zamolxis la Ginghis-Han, Mircea Eliade,
citându-l pe Strabon, arăta că dacii se numiră mai întâi
”daoi”. Apoi, dacii se numeau ei înșiși lupi sau cei care
sunt asemeni lupilor, cei care seamănă cu lupii.
Cu toată vigilența geto-dacilor, a lupilor și a Marelui Lup
Alb, romanii vor reuși să se infiltreze în rândurile lor și, în
apropiere de marea invazie, sădesc în sufletele unor lași
sămânța neîncrederii față de Marele Zeu. Astfel, unii daci
încep să se teamă că Zeul nu le va fi alături la marea
bătălie, iar trădătorii, cuprinși de frică, încep să omoare
toți lupii ce le ieșeau în cale, în speranța că unul dintre ei
va fi Marele Lup Alb, al cărui cap îl vor putea oferi
romanilor, în schimbul vieții lor. Lupii, câți au mai scăpat,
fug în inima munților, de unde nu vor mai reveni niciodată
în ajutorul fraților ce îi trădaseră. Lupul Alb și Zamolxis se
retrag în Muntele Sacru, de unde vor privi cu durere cum
geto-dacii sunt înfrânți de romani.
Stindardul geto-dacilor, balaurul cu cap de lup, este unic
în lume. Despre steagul dacilor, corpul de balaur cu cap
de lup, N. Iorga spunea că este esența religiei strămoșești.
Apariția lui semăna groaza printre dușmani. Stegarul
purta ridicat acest stindard, care avea pe corp solzi mobili
de metal. În goana calului, aerul pătrundea prin gura larg
deschisă a lupului, iar acesta scotea sunete înfiorătoare.
Luptătorii purtau pe față măști de lup sau urs,
înspăimântându-i și ei pe dușmani.
Marele Lup Alb este reprezentat și pe Columna lui Traian,
de la Roma.
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Ai observat că oamenii care fac rău trăiesc bine
iar oamenii buni sunt copleșiți de probleme?

Fiecare dintre noi se gandeste destul de des la nedreptatile din
aceasta lume. Iti deschizi sufletul unui om, iar el drept raspuns iti
intoarce spatele.
De ce atunci cand facem o fapta buna, ea nu este pretuita si, pe
langa aceasta, ne pomenim cu multe barfe starnite impotriva noas-
tra?
Oamenii parca inchid ochii la faptele bune si pur si simplu le
ignora. De ce pentru dorinta sincera de a ajuta, suntem scuipati in
fata? Oare am meritat asa ceva?
La ce se rezuma problema: la noi sau la cei din jur? Mai trebuie sa
savarsim fapte bune? Se merita? Acum putem respira linistiti –
aceasta pilda va raspunde la chinuitoarea noastra intrebare.
Cat este de inteleapta si adevarata!
Intr-o zi, la usa unui batran intelept, a ciocanit o tanara necunoscuta
care, inecandu-se in lacrimi, i-a povestit acestuia povestea sa.
”Nu stiu cum sa traiesc mai departe…” – a spus ea cu glas
tremurand. ”Toata viata m-am comportat cu oamenii asa
cum as fi vrut ca ei sa se comporte cu mine.
Eram cu ei sincera si cu sufletul deschis…
Incercam sa-i ajut dupa puterile mele,
fara sa astept ceva in schimb. Ii ajutam
cu ce puteam. Eu, intr-adevar, faceam
totul neconditionat, iar, in schimb,
primeam doar rautate si ironie. Ma
doare enorm si pur si simplu am
obosit… Va implor, spuneti-mi ce
sa fac?”
Inteleptul a ascultat-o rabdator si
apoi i-a dat un sfat:
”Da-ti hainele jos si plimba-te pe
strazile orasului” – a spus el linistit.
”Ma iertati, probabil glumiti! Daca
voi face asa ceva, nu stiu ce pot
astepta de la trecatori… ”

Inteleptul s-a ridicat brusc, a deschis usa si a pus pe masa o oglin-
da.
”Iti este rusine sa iesi fara haine afara, dar, dintr-un oarecare
motiv, nu te sfiesti sa umbli prin lume cu sufletul deschis larg ca
aceasta usa.
Le permiti tuturor sa-ti patrunda in suflet. Sufletul este o oglinda
si din aceasta cauza ne putem observa pe noi insine in sufletul
altor oameni. Sufletul lor este plin de rautate – anume o astfel de
imagine ei vad in sufletul tau curat.
Ei nu sunt destul de puternici si nu au suficient curaj pentru a re-
cunoaste ca esti mai buna ca ei si pentru a incerca sa se schimbe.
Din pacate, aceasta este soarta celor cu adevarat curajosi…”
”Ce sa fac atunci? Cum pot schimba aceasta situatie daca nimic nu
depinde de mine?” – a intrebat ea.
”Vino cu mine. Vreau sa-ti arat ceva… Priveste, aceasta este gradina
mea. De multi ani ud aceste flori de o frumusete rara si am grija de
ele. Sincer sa fiu, n-am vazut niciodata cum infloresc bobocii lor.
Mi-a fost dat sa le gasesc deja inflorite, cu frumusetea lor si
mireasma imbatatoare. Copile, invata de la natura. Priveste aceste

flori minunate si fa precum ele – de-
schide-ti atent sufletul in fata oamenilor,
in asa fel incat ei sa nu observe acest lu-
cru.
Deschide-ti sufletul doar oamenilor buni.

Fugi de cei care iti rup petalele si le calca in
picioare. Aceste buruieni inca mai au de invatat

ca sa ajunga la acelasi nivel cu tine si de aceea tu nu ai cum sa-i
ajuti. 
Tot ce vor vedea la tine este oglindi-
rea lor pocita.”
In lume exista multa murdarie si
rautate. Dar cel ce doreste, poate
ramane curat… 
Fii sincer si cinstit inaintea ta si
inaintea celorlalti. Totusi retine:
nu merita sa arunci perle la porci.
Nu va fi de folos nici lor, nici tie.

secretele.com

Este indicat să porți
bijuterii din argint: 

Este mai important decât crezi!

Daca pana acum ati avut impresia ca rolul bijuteriilor
de argint este unul pur estetic, acest articol cu
siguranta va va arata cum sa le pretuiti mai mult.
Beneficiile remarcabile ale acestui metal pretios au
fost apreciate inca din antichitate. Vechii indieni purtau
bijuterii din argint pentru a scapa de migrene si
pentru a-si imbunatati aura, scrie fabricatinromania.info.
In timpul bataliilor din Grecia Antica, ranile soldatilor
se vindecau mai repede cu ajutorul unor unguente
ce contineau argint. In Roma Antica, nobilii foloseau
tacamuri si vesela din argint intrucat erau convinsi ca
ii fereste de otravuri.

Cateva motive sa aduceti argintul in viata dumneav-
oastra:
1. Argintul are efecte incredibile asupra apei. Stiati

ca pentru a ameliora setea, atunci cand nu se
poate bea nimic, puteti tine in gura un obiect de
argint? Apa si vinul celor bogati erau pastrate in
vase de argint, iar acestia utilizau in mod frecvent
tacamuri, farfurii si pahare de argint. Pastrata astfel,
apa are calitatile unui antibiotic natural foarte efi-
cient.
In timpul secolului trecut, fermierii americani obisnuiau
sa puna monede de argint de un dolar in galetile
cu lapte proaspat, cu scopul de a-i incetini procesul
de acrire.
Rezultatele experimentelor doctorului Henry Margraff
au demonstrat faptul ca argintul are capacitatea de
a distruge in doar sase minute peste 650 de mi-
croorganisme, virusuri si bacterii. Tocmai de aceea,
in prezent, este utilizat la fabricarea filtrelor din
rezervoarele de apa ale avioanelor si navetelor
spatiale, pentru a ajuta la eliminarea germenilor.

2. Argintul are efecte remarcabile asupra starii de
spirit. Ne intareste emotiile, activeaza intuitia, stim-
uleaza activitatea cerebrala (purtat impreuna cu o
piatra de amazonit) si absoarbe energia negativa.
Bijuteriile din argint pot calma nevozitatea excesiva,
stresul, iritabilitatea, sensibilitatea si durerile de
cap.

3. Incetineste imbatranirea. Ionii de argint au un
puternic efect imunomodulator, de aceea este tot
mai utilizat in industria cosmetica.

4. Contribuie la scaderea tensiunii arteriale si nor-
malizeaza activitatea inimii.

5. Purtarea unui inel de argint pe degetul aratator
ajuta la normalizarea tractului intestinal.

6. Ne scapa de deochi. Purtarea unei cruciulite la gat
sau a unui banut in portofel ne apara de energiile
negative.

7. Amplifica senzualitatea feminina. Argintul este Yin,
este asociat cu Luna si cu esenta feminina, vechii
alchimisti il considerau a fi metalul zeilor.

8. Vindeca ranile. Este foarte eficient in cazul infectiilor.
Inca din Egiptul Antic se utiliza ca antibiotic natural
si era mai valoros decat aurul. Inainte de descoperirea
antibioticelor, chirurgii suturau ranile pacientilor cu
fire din argint.
Argintul este cel mai eficient tratament de eliminarea
a germenilor si de vindecare in cazul arsurilor
severe – elibereaza spontan ioni negativi, cu actiune
germicida, de aceea este utilizat si pentru a purifica
apa din piscine, in locul clorului.

9. Este utilizat la confectionarea instrumentelor
medicale, a protezelor. Chiar si acum, in stomatologie
se foloseste cu succes la realizarea pivotilor en-
dodontici.

10. Intensifica efectele benefice ale pietrelor pretioase.
Acesta este motivul pentru care bijuteriile de argint
se realizeaza prin imbinarea cu pietre pretioase
sau semipretioase.

Este bine ca argintul sa fie purtat in combinatie cu
pandantive realizate din pietre pretioase sau semi-
pretioase, in special amazonit, ametist sau turcoaz.
Avand in vedere toate acestea, atunci cand achizitionati
o bijuterie din argint, este bine sa verificati sursa
acesteia, calitatea si sa tineti cont de piatra pretioasa
sau semipretioasa pe care o contine.
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(7)
continuare din ediţia precedentã

24.  Cel care contează pe situaţie îşi foloseşte oamenii în
luptă ca şi cum ar rostogoli nişte buturugi -şi pietre.
Căci este în firea buturugilor şi a pietrelor să stea în
echilibru pe un pământ ferm şi sa se mişte pe un
pământ nestabil. Dacă au colţuri se opresc, dacă sunt
rotunde se rostogolesc.

25.  Astfel, potenţialul trupelor care în luptă sunt conduse
cu îndemânare, se poate compara cu cel al galeţilor
rotunzi care se rostogolesc din vârful muntelui.

Tu Mu: "...Astfel, nu este nevoie decât de puţină forţă
pentru a realiza mult".

Chang Yu: «...Li Chang a spus: În război sunt trei feluri de
situaţii:

"Când generalul dispreţuieşte inamicul şi ofiţerilor, săi le
place să se lupte, când ambiţiile acestora ţin de aşa de
sus ca norii de pe cer şi înflăcărarea lor este la fel de
sălbatecă precum uraganele, suntem în prezenţa unei
situaţii create de moral."»

"Când un singur om apără un defileu îngust de munte,
care seamănă cu tubul digestiv al unei oi sau cu intrarea
coteţului unui câine, el poate ţine piept la o mie de
soldaţi. Ne găsim atunci în, prezenţa unei situaţii create
de teren."

"Când se trage folos din delăsarea inamicului, din obo-
seala sa, din foamea sau setea sa, sau când loveşti în
timp ce posturile sale înaintate nu au fost solid întărite,
sau când armata sa este la jumătatea drumului de tra-
versare a unui râu, ne găsim în prezenţa unei situaţii
create de către inamic".

"Astfel, când comanzi trupe, trebuie să tragi foloase de pe
urma situaţiei, exact ca atunci când rostogoleşti o minge
de-a lungul unei pante abrupte. Efortul pe care îl depui
este minimum, dar rezultatele sunt uriaşe".

VI
Puncte slabe şi puncte tari

Sun Tzu a spus:
1.  În general, cel care ocupă primul terenul şi aşteaptă

inamicul, se află în poziţie de forţă; cel care vine pe
teren mai târziu şi se aruncă în luptă este deja slăbit.

2.  De aceea, experţii în arta militară îl fac pe inamic să
vină pe câmpul de bătaie şi nu se lasă aduşi de ei.

3.  Cel care este capabil să-l facă pe inamic să vină de
bunăvoie izbuteşte, oferindu-i un oarecare avantaj. Şi
cel care este în stare să-l împiedice să vină izbuteşte,
slă-bindu-i forţele.

Tu Yu: "...Dacă sunteţi în măsură să menţineţi anumite
puncte vitale situate pe drumurile lui strategice, inamicul
nu poate trece. De aceea, maestrul Wang a spus: Când
o pisică stă la intrarea unei găuri de şoareci, zece mii
de şoareci nu îndrăznesc să iasă; când un tigru păzeşte
vadul, zece mii de cerbi nu pot să-l traverseze".

4.  Dacă inamicul este în poziţie de forţă, să ştii să-l
slăbeşti, dacă e bine hrănit, să-l înfometezi, dacă. este
în repaus, să-l împingi la acţiune.

5.  Arată-te în locurile prin care el trebuie să treacă,
deplasează-te repede acolo unde nu te aşteaptă.

6.  Dacă faci marşuri de o mie de li fără să te oboseşti,
înseamnă că străbaţi drumuri unde nu se află inamicul.

Ts'ao Ts'ao: "Năpustiţi-vă în neant, aruncaţi-vă în vid,
ocoliţi ceea ce el apără, loviti-l acolo unde nu vă
aşteaptă."

7.  Pentru a fi sigur că vei lua ceea ce ataci, să ataci un
punct pe care inamicul nu-l apără. Spre a fi sigur că
menţii ceea ce aperi, să aperi un punct pe care inamicul
nu-l atacă.

8.  De aceea, împotriva celor ce sunt experţi în arta de a
ataca, un inamic nu ştie unde să se apere; contra
experţilor apărării, inamicul nu ştie unde să atace.

9.  Impalpabil şi imaterial, expertul nu lasă urme; misterios
ca o divinitate, el nu poate fi auzit. Astfel inamicul se
află la bunul lui plac.

Ho Yen Hsi: "...Procedez în aşa fel încât inamicul să ia
punctele mele tari drept puncte slabe şi punctele mele
slabe drept puncte tari, în timp ce eu transform în
puncte slabe punctele sale tari şi îi descopăr slăbiciunile...
Îmi ascund urmele până le fac invizibile; păstrez tăcerea
pentru ca nimeni să nu mă poată auzi".

10.  Cel a cărui înaintare este irezistibilă se bazează pe
punctele slabe ale inamicului; cel care atunci când bate
în retragere, nu poate fi urmat, se deplasează atît de
repede că nu poate fi ajuns.

Chang Yu: "...Soseşte ca vântul şi pleacă precum fulgerul".
11.  Dacă doresc să dau o bătălie, inamicul, chiar protejat

de ziduri înalte şi de şanţuri adânci, este forţat să
angajeze lupta, deoarece atac o poziţie pe care el e
obligat să o apere.

12.  Dacă doresc să evit lupta, se poate să mă apăr foarte
simplu trăgând o linie pe pământ; inamicul nu va putea
să mă atace pentru că îl abat de la direcţia pe care
doreşte să o urmeze.

Tu Mu: «Chu Ko Liang, instalându-şi tabăra sa la Yanh
P'ing, dădu lui Wei Yen şi altor generali ordinul de a-şi
grupa efectivele şi de a coborî spre est. Chu Ko Liang
nu lăsă decât zece mii de oameni pentru a apăra
oraşul, aşteptând veşti. Ssu Ma I spuse: "Chu Ko Liang
este în oraş; trupele lui sunt reduse; el nu este pe
poziţie de forţă. Generalii şi ofiţerii lui sunt descurajaţi".
În acelaşi timp, Chu Ko Liang depunea o activitate
intensă, ca de obicei. El ordonă să se scoată steagurile
şi să înceteze tobele. El îi împiedică pe oameni să iasă
apoi, deschizând cele patru porţi, scoase soldaţii pe
străzi unde aceştia se răspândiseră."»

"Ssu Ma I se temu de o ambuscadă şi în grabă îşi
conduse armata spre Munţii din nord."

«Chu Ko Liang spuse şefului său de stat major: "Ssu Ma I
a crezut că i-am întins o cursă şi a fugit la poalele
lanţurilor muntoase. >Când mai târziu a aflat, Ssu Ma I
fu copleşit de regrete."

13.  Dacă sunt în stare să determine amplasarea inamicului,
totodată ascunzând-o pe a mea, în acest caz eu pot să
mă concentrez şi el trebuie să se împrăştie. Şi dacă eu
mă concentrez în timp ce el se împrăştie, eu pot folosi
totalitatea forţelor mele pentru a ataca o parte din ale
sale.74 Voi avea, deci, superiorilatea numerică. Atunci
dacă pot folosi cel mai mare număr pentru a lovi o
mână de oameni la locul ales, cei ce au de-a face cu
mine vor fi pierduţi.

Tu Mu: .....Folosesc când trupe uşoare şi călăreţi viguroşi
pentru a ataca acolo unde el nu este gata, când ar-
baletieri robuşti şi arcaşi puternici pentru a-i smulge
poziţii-cheie pentru a-i învălmăşi flancul stâng, pentru
a-i înconjura aripa dreaptă, pentru a-l alarma în faţă şi
a-l lovi pe neaşteptate în spate."

"În plină zi îl păcălesc cu jocul drapelelor şi stindardelor şi
seara, îl induc în eroare cu bătăi de tobă. Atunci terorizat
de frică, el îşi va împărţi forţele ca măsură de precauţie."

14.  Inamicul nu trebuie să ştie unde am de gând să dau
bătălia. Căci, dacă nu ştie el, va trebui să fie pregătit în
mai multe puncte. Şi dacă este pregătit în mai multe
puncte, adversarii pe care îi voi găsi în vreunul din
aceste puncte nu vor fi numeroşi.

15. Căci dacă el se pregăteşte în prima linie, ariergarda
sa va fi slabă, şi dacă se pregăteşte în spate, primele
lui rânduri vor fi fragile. Dacă el se pregăteşte la stânga,
dreapta lui va fi vulnerabilă şi dacă se pregăteşte la
dreapta, stânga sa va fi descoperită. Şi dacă se
pregăteşte peste tot, el va fi slab peste tot.

Chang Yu: "El nu va fi în stare să descopere unde vor
apărea cu adevărat carele, nici din ce punct va ţâşni
ca-valeria mea, nici chiar în ce loc trebuie, de fapt, să-l
ur-mărească infanteria mea şi de ce aceea se va
împrăştia şi se va împărţi, şi va trebui să se apere
contra mea din toate părţile. În consecinţă, puterea sa
va fi divizată şi slăbită, forţele sale vor fi scindate şi
risipite şi în locul în care îl atac voi putea arunca o
armată de anvergură împotriva unităţilor lui izolate".

16.  Cine dispune de efective reduse trebuie să se menţină
pregătit contra inamicului; cine are efective numeroase
împinge inamicul să se pregătească împotriva lui.

17.  Dacă se ştie unde şi când va avea loc o bătălie, se
poate efectua cu trupele un marş de o mie de li, pentru
a le reuni pe câmpul de bătălie. Dar dacă nu se cunoaşte
nici ziua, nici locul luptei, stânga nu poate ajuta dreapta,
nici dreapta stânga; avangarda nu va putea susţine
spatele şi nici spatele avangarda. Cu atât mai mult se
întâmplă aşa. atunci când diversele elemente se găsesc
la zeci de li unele de altele sau chiar numai la câţiva li!

Tu Yu: "Or, experţii în materie de război trebuie să ştie
unde şi când se va da bătălia. Ei măsoară itinerariile şi
fixează data. Ei împart armata şi se pun în mişcare pe
detaşamente separate. Cei ce sunt departe pleacă
primii, cei ce sunt aproape pleacă după aceea. Astfel,
joncţiunea diverselor elemente — chiar dacă ar fi la o
mie de li unele de altele — se va efectua în acelaşi
timp, aşa cum se adună cumpărătorii care vin spre
piaţă.

18.  Cu toate că estimez ca fiind numeroase efectivele din
Yuch, ce avantaj pot avea din această superioritate în
privinţa rezultatului conflictului?

«Când Ling Shih ajunse la Pai' Ti, el deschise scrisoarea,
care era redactată astfel: "Grosul armatei va înainta în
bloc, plecând de la exteriorul fluviului pentru a se întâlni
cu Ch'eng Tu, Tsang Hsi şi Chu Lin, care plecând din
centrul fluviului, îl vor lua pe Kuang. Han. Îmbarcaţi
trupele slabe pe mai mult de zece vase înalte şi trimiteţi-
le în afara fluviului către Huang Wu".»"De fapt Chiao
Tsung a folosit trupe grele pentru a se apăra în afara
fluviului şi Ling Shih îl extermină..."

19. Eu spun deci că victoria poate fi creată. Căci chiar
dacă inamicul este numeros, pot să-l împiedic să at-
ace.

Chia Lin: "Chiar dacă inamicul este numeros, dacă nu
cunoaşte situaţia mea militară, eu pot să-l împing să se
ocupe de urgenţă de pregătirile lui proprii, în aşa fel ca
să nu aibă timp liber să stabilească planuri de luptă îm-
potriva mea".

continuare în ediţia urmãtoare

Arta razboiului este o carte care se invecineaza cu mitul. Cunoasterea oferita pe parcursul celor cateva sute de versete este una de tip biblic, iar misterul si numeroasele
incertitudini biobibliografice au generat un plus de fascinatie. Atat despre Sun Tzu, cat si despre Arta razboiului istoricii au foarte putine certitudini. S-a convenit ca tin
de secolul al V-lea i.Hr., o epoca in care China trecea de la o armata de tip feudal la una profesionista... In mod straniu, autorul nu face nici apologia conflictelor, nici un
elogiu pentru onoare. Dimpotriva, incurajeaza arta disimularii, a inselaciunii si a divizarii; ultimul capitol al cartii este dedicat spionilor si agentilor secreti. De altfel, in
ciuda conciziei si a frazarii esopice, Arta razboiului discuta marile si (la fel de) actualele probleme ale relatiilor dintre instantele de putere (fie ele state sau indivizi):
razboiul drept, legaturile dintre puterea politica si cea militara, raporturile cu dusmanii etc. Spiritul lui Sun Tzu este prezent in lumea contemporana, in tot ce tine de con-
curenta, de strategii de marketing, de calcul rece al profitului.
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12 dureri comune 
care semnifică 

emoții negative puternice

De cele mai multe ori, durerile fizice ne atentionează că
trebuie să lucrăm la nivel emotional, pentru a ne echilibra.
Asa incât, iată ce pot semnifica durerile pe care le avem: 
Durerea cronică este definită ca o durere durează pe o
perioadă mai lungă decât procesul natural al vindecării. O
persoană poate să dezvolte simptome psihosomatice sau
simptome cauzate de stres din cauza unor emotii puternice
nerezolvate. Acestea nu sunt descoperiri noi; oamenii de
stiintă au studiat relatia minte-corp deja de câteva decade
si au demonstrat legătura dintre emotii si boli. (via Psichology
Today)
Asa incât, iată ce pot semnifica durerile pe care le avem:
1. Durere de cap

Suntem atentionati că trebuie să ne odihnim. Durerile
de cap sunt provocate de stresul si problemele de zi cu
zi. Tensiunea acumultă, incordarea cu privire la anumite
teme problematice din viată provoacă dureri de cap.
Incearcă să iei viata cu mai multă detasare, să fii
deschisă la numeroasele perspective care se astern si
să ai incredere că orice probleme isi va găsi rezolvarea.

2. Durere de gât
Durerea de gât sugerează că poate ai probleme cu
iertarea fată de ceilalti, sau chiar fată de tine. Dacă ai o
durere de gât, gândeste-te la toate lucrurile pe care le
iubesti in legatură cu tine si cu ceilalti. In mod constient,
orientează-te către iubire.

3. Durere de umeri
Această durere poate indica că porti o durere emotională

foarte importantă.  Incearcă să vorbesti despre această
problemă cu cei dragi. Incearcă să găsesti rezolvare
pentru această problemă care te frământă.

4. Durere de spate, in partea de sus
Daca simti durere in partea superioară a spatelui,
probabil te lovesti de sentimentul că nu esti sustinut/ă
din punct de vedere emotional. Poate te simti neiubit/ă
sau poate că cineva iti respinge afectiunea.

5. Durere de spate, partea inferioară
Durerea in partea inferioară inseamnă că te ingrijorezi
prea mult din cauza banilor si că nu esti sustinut/ă din
punct de vedere emotional, ceea ce te ingrijorează.
Incearcă să iti organizezi mai bine cheltuielile.

6. Durere de coate
Această durere are foarte mult de-a face cu rezistenta
in fata schimbarilor vietii. Dacă iti simti bratele incordate,
inseamnă ca esti incordat/ă si in viata ta. Este poate
timpul să te gândesti la compromisurile pe care le faci
si care par să nu iti mai dea pace.

7. Durere de mâini
Mâinile ne ajută să ajungem către ceilalti si să ne
conectam. Dacă simti o astfel de durere, inseamnă că
poate nu reusesti să atingi de ajuns in exterior. E timpul
să te deschizi către oameni, să iti faci noi prieteni, să
creezi conexiuni.

8. Durere de solduri
Această durere se manifestă din cauza fricii de a merge
mai departe. Poate esti prea rezistent/ă in fata schimbarilor
care se astern in viata ta. De asemenea, aceasta indică
indecizia si teama de a lua o decizie. E timpul pentru
marile schimbări.

9. Durere de genunchi
Durerea de genunchi poate proveni din cauza a mi
multor motive, dar in acelasi timp poate să fie semnul
unui ego puternic. Fii mai modest/ă. Incearcă să oferi,
să vezi si calitătile celorlalti.

10. Dureri de incheituri
Au legatură cu tensiunile emotionale. Gelozia poate
cauza de asemenea aceste dureri.

11. Durerea de gleznă
Acesta poate fi un semn că iti reprimi plăcerile. E un
semn că ar trebui să faci mai mult loc romantismului in
viata ta.

12. Dureri de picioare
Când esti depresiv, se poate să experimentezi si dureri
de picioare. Prea multă negativitate se poate manifesta
in picioarele tale. Caută micile plăceri ale vietii.

kudika.ro

Semințele de dovleac
Semințele de dovleac sunt bogate în acizi grași omega-3
care, pe lângă faptul că pot combate artrita și inflamațiile,
întăresc sistemul imunitar.
1. Combat artrita

Semințele de dovleac reduc inflamațiile cauzate de
artrită și protejează oasele. Mai mult, spre deosebire
de medicamente, acestea nu provoacă efecte secundare
nedorite. Cu cât semințele de dovleac sunt mai vechi,
cu atât beneficiile pe care le oferă vor fi mai mari.

2. Protejează prostata
Printre altele, semințele de dovleac protejează sănătatea
acestui organ vital. Datorită uleiurilor din componența
lor, ele pot ține sub control inflamația prostatei (hiperplazia
prostatică benignă). Uleiul de semințe de dovleac poate
face adevărate minuni în acest scop, în mare parte
datorită conținutului ridicat de zinc.

3. Te ajută să dormi mai bine
Semințele de dovleac sunt o sursă incredibilă de triptofan.
În cele din urmă, acest aminoacid este convertit în
sero to nină, celebrul hormon al somnului. Dacă servești
câteva semințe de dovleac înainte de culcare (împreună
cu o sursă ușoară de carbohidrați, precum o bucată
mică dintr-un fruct), vei dormi mai bine.

4. Sunt o sursă excelentă de acizi grași omega-3
Aceste semințe reprezintă una dintre cele mai bune
surse vegetale de acizi grași Omega-3, substanțe
esențiale pentru sănătate. Dacă vrei să îți mărești aportul
de Omega-3, ai grijă să nu consumi semințe de dovleac
în exces. Cantitatea recomandată este de 20 g pe zi.

5. Îmbunătățesc sistemul imunitar
Datorită conținutului lor de zinc, semințele de dovleac
se numără printre cele mai benefice semințe pentru
corp. O mare parte a populației globului suferă de
carențe de zinc, acest mineral fiind absent în plantele
provenite de pe câmpuri intens cultivate.

Carențele de zinc sunt nocive pentru sistemul imunitar,
încetinind creșterea și provocând căderea părului. Este
o idee bună să mănânci semințe de dovleac din când în
când.

6. Sunt perfecte pentru femeile care au trecut prin
menopauză
Uleiul din componența semințelor de dovleac este un fi-
toestrogen natural care poate ține sub control simptomele
ce survin după menopauză, inclusiv:
- Hipotensiunea arterială
- Bufeurile
- Durerile de cap
- Durerile articulare

Din acest motiv, femeile mai în vârstă ar trebui să consume
acest aliment.
7. Țin sub control diabetul

La fel ca în cazul nucilor și al altor fructe uscate și
semințe, carbohidrații din componența semințelor de
dovleac sunt complecși. Asta înseamnă că au abilitatea
de a regla glicemia, oferind o senzație de sațietate.
Semințele de dovleac combat stresul, care este atât
nociv, cât și frecvent în zilele noastre. Înainte de culcare,
te sfătuim să te relaxezi și să servești o porție de
semințe de dovleac și câteva migdale.

8. Stimulează circulația sanguină
Unul dintre compușii organici unici din semințele de
dovleac sunt fitosterolii. Aceștia previn cheagurile de
sânge și reduc riscul de a suferi un infarct sau accident
vascular cerebral.
În plus, conținutul mare de cupru al acestor semințe
crește nivelul de eritrocite din organism și îmbunătățește
abilitatea vaselor sanguine de a transporta sângele.

Cum să consumi semințele de dovleac
Cel mai bine este să consumi semințele de dovleac crude.
Dacă le gătești, acestea își vor pierde o parte din conținutul
de nutrienți. Unora le place să servească semințe de
dovleac crocante, tocmai scoase din cuptor, pe când alții
preferă să le combine cu diferite sosuri.

Dacă ai nevoie de o rețetă unică și delicioasă, urmează
pașii de mai jos:
* Ia o cantitate mare de semințe de dovleac, de preferință

albe și fără urme. Îndepărtează complet coaja de pe
ele.

* Fierbe semințele pentru 2 minute la foc mare.
Apoi, coace-le la cuptor împreună cu mult sos Teriyaki

dulce-acrișor.
Semințele de dovleac vor absorbi sosul și vor avea un
gust incredibil. La final, acestea vor fi roșii sau negre și le
vei putea servi la petreceri cu, de pildă, puțină șuncă,
pepene galben și măsline. Gustarea obținută va avea un
efect benefic asupra stomacului, facilitând digestia. În
plus, este foarte ușor de preparat.

Când vine vorba de a consuma semințe de dovleac, nu
există multe contraindicații. Principalul dezavantaj al
acestora este conținutul semnificativ de grăsimi. Dacă nu
consumi porții adecvate, semințele de dovleac ți-ar putea
dezechilibra dieta.

dozadesanatate.ro
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CUVINTE ÎNCRUCIŞATE

Cred [i eu! de:  Nicolae OANA

ORIZONTAL:
1) Supusa Domnului recunoscut drept

Creator – Locul mareției, glorificării și
înalțării Domnului.

2) Cei mai credibili... înaintea sferturilor –
Corpul ecumenic hirotonisit. 

3) A depăși limitele – Ultimele biserici... din
centrul unui municipiu!

4) Viețuitoare metamorfozate în supușii
Domnului – Integrator global în
creștinatate. ˘

5) Deschidere grea... în plin și ingrat re-
gres! – Oficianți de spirit magico-ani-
mistic. 

6) Lemnul crucii în lirica lui Blaga – Cuplul
supus tainei sfintei cununii. 

7) Savârșirea semnului închinarii – Taine
creștine aflate, în sfârșit! 

8) Sensul biblic al reconcilierii – Intrarea în
tabernacol! 

9) Micul nene... în inima dumnealui! –
Făuritori de imagini creștine sacre. 

10) Un popă din patru, poartă acest semn
– Animație de necrezut. 

11) Mijloc uman al universului divin – Slu-
jba de seară în săptămâna patimilor.

VERTICAL:
1)  Numitor comun între tropăit și răpăială

– V, de la Victorie... format din degetele
unei mâini. 

2) A înceta... prin propria expropriere! –
Protocolul... de la Erevan! 

3) Caii... în sfârșit adăpați! – Colectivități
bazate pe credință

4) Lăcaș tematic de cult creștin – Ființă
credincioasă lui Dumnezeu.

5) Stare halucinatorie creată de
dependență – Supliment întăritor de
negație. 

6) Divinitatea dogmei creștinismului – Zgo-
motul ce anunță timpul liturghiei.

7) Șef suprem și preot mahomedan –
Piațetă circulară cu monument în cen-
tru.

8) Laic la periferie! – Titlu onorific pentru
conducătorii clerului (pl.). 

9) Liniștire indusă de credință în divinitate
– Acid ribonucleic.

10) Apropiați de proximitate – Ierarhi la
Mânastirea Iași.

11) Ghem de primejdie – Ritualuri de
transmitere a harului divin.

CELE DOUĂ PERECHI DIN ZODIAC
IMPOSIBIL DE DESPĂRȚIT

Exista cateva zodii care sunt cu adevarat suflete
pereche, iar in momentul in care se intalnesc aleg sa
ramana impreuna pentru intreaga viata. Intotdeauna
sunt pe aceeasi lungime de unda, se iubesc necon-
ditionat si isi dau seama ca nu mai pot trai separati.
Iata care sunt cele doua perechi din zodiac imposibil
de despartit.

Leu si Balanta
Trasaturi definitorii ale Leului: vointa, incapatanare,

imaturitate, prietenie, sensibilitate, iubire.
Trasaturi definitorii ale Balantei: echilibru, distractie,

amabilitate, sensibilitate, inteligenta.

De obicei, Leul este o persoana foarte mandra careia
ii plac jocurile si flirturile - iar din cauza acestor mici
obiceiuri nu reuseste sa mentina pentru foarte mult
timp o relatie vie si, cel mai important, sa isi pastreze
interesul pentru partenerul de cuplu. Insa, in momentul
in care intra intr-o relatie cu o persoana din zodia
Balanta, totul se schimba. Practic, devine o persoana
complet diferita, facand toate lucrurile ca la carte.
Intre Leu si Balanta nu exista doar iubire, ci si o
prietenie sincera; pentru ei relatia este una in care
exista incredere, maturitate, respect reciproc si
rabdare. In momentul in care se intalnesc isi dau
seama ca sunt facuti pentru a ramane impreuna o
eternitate.

Fecioara si Varsator
Trasaturi definitorii ale Fecioarei: adaptabilitate,

dragoste, familie, iubire, afectiune, suferinta.
Trasaturi definitorii ale Varsatorului: sinceritate,

incredere, maturitate, sensibilitate, prietenie, vis-
are.

O pereche foarte neobisnuita, insa aproape perfecta.
Fecioara este cea care cucereste, in timp ce Varsatorul
este cel care aduce acel val de visare si de libertate
in relatie. Fecioara este, de asemenea, foarte practica,
insa in momentul in care iubeste un Varsator, invata
sa renunte la toate regulile ei, sa darame toate
zidurile construite in jurul inimii sale si sa traiasca
viata cu adevarat, fara nicio teama.
Fiecare zi a acestui cuplu este una diferita si extrem
de interesanta si asta deoarece Varsatorul reuseste
de fiecare data sa isi surprinda persoana iubita cu
mici detalii, cu cadouri, cu excursii astfel incat intre ei
sa nu apara monotonia si rutina.

MERCUR RETROGRAD. ULTIMUL
OBSTACOL AL ANULUI 2019

Pe dată de 31 octombrie, fix în ziua de Halloween,
Mercur este oficial retrograd și va ieși din el pe
20 noiembrie. Atunci când Mercur, planeta
comunicării, este retrograd trebuie să
ne așteptăm la o perioadă mai dificilă,
în care vor apărea sentimente
pro funde și ascunse.
Iată citatul după care să
te ghidezi în următoarea
perioadă pentru a face față
cu brio provocărilor și a te
inspira să îți urmezi visurile.
Berbec: Viața este o serie de

schimbări naturale și spontane. Nu
le rezista; asta creează numai durere.
Lasă realitatea să fie realitate. Lasă lu-
crurile să curgă natural înainte în orice fel
doresc.

Taur: Cuvintele sunt cu adevărat mijlocul de comunicare
cel mai puţin eficient. Ele sunt cele mai expuse la
intrepretări greşite şi cel mai adesea prost înţelese.

Gemeni: Te poți împodobi cu penele altuia, dar nu
poți zbura cu ele. Acest lucru nu-l prea știu oamenii,
dar îl știu păsările.

Rac: Imposibil este doar un cuvânt mare care a fost
aruncat de oameni mărunți care găsesc că e mai
ușor să trăiești în lume care li s-a dat decât să ex-
ploreze puterea pe care o au că să o schimbe. Im-
posibilitatea nu e un fapt. Este o opinie, Imposibilitatea
nu e o declarație. Este o îndrăzneală. Imposibilitatea
este un potențial. Imposibilitatea este temporară.
Imposibilitatea este nimic.

Leu: Posibilitatea ca un vis să se îndeplinească este
cea care face ca viață să fie interesantă.

Fecioară: Dacă nu-ți convine ceva, schimbă acel
lucru. Dacă nu-l poți schimba, schimbă modul în
care te gândești la lucrul respectiv.

Balanță: Dacă nu poți zbura atunci aleargă, dacă nu
poți alerga atunci mergi, dacă nu poți merge atunci
târăște-te, dar orice ai face trebuie să te miști tot
înainte.

Scorpion: Oamenii de succes fac ceea ce oamenii
lipsiți de succes nu sunt dispuși să facă. Nu îți dori
că lucrurile să fie mai simple; dorește-ți că tu să fii
mai bun.

Săgetător: Învață din ieri, trăiește pentru astăzi și
speră pentru ziua de mâine. Cel mai important

lucru este să nu încetezi niciodată să te întrebi.
Capricorn: De multe ori este nevoie de mai

mult curaj să faci ceea ce este bine decât
frica de a face ceea ce este greșit.
Vărsător: Nu putem schimba viața!

Noi putem schimba doar modul în care
trăim viața. Orice moment este cel mai

bun moment și orice loc este cel mai bun
loc.

Pești: Nu te duce acolo unde calea te poate duce,
du-te în schimb acolo unde nu este nici o potecă și
lasă o urmă.

www.kudika.ro
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10 aspecte despre industria vaccinurilor
pe care  mass-media refuză să le prezinte

Mass-media este în mare parte finanţată de către companiile producătoare de
medicamente şi de vaccinuri şi prin urmare există conflicte de interese extreme în
a raporta despre vaccinuri. Probabil tocmai de aceea, ziarele şi televiziunile
necinstite refuză să raporteze următoarele 10 aspecte despre industria de
vaccinuri, care sunt dovedite a fi adevărate.

1. Mercurul este încă folosit în vaccinuri, şi CDC (Centers for Disease Control
and prevention) admite acest fapt în mod deschis. NU există cantitate de

mercur „sigură”, care să nu facă rău atunci când este injectată unui copil. Nici
măcar cantităţile infime („urme”). NU există nicio dovadă că mercurul este „sigur”
în vreo doză, oricât de mică ar fi. Oricare doctor care spune că doza de mercur
din vaccinuri este „safe”, fără niciun risc şi poate fi injectată în copil, nu face decât
să îşi demonstreze ignoranţa cu privire la cunoaşterea dovezilor ştiinţifice.
Mercurul este probabil cel mai neurotoxic element din întregul Tabel periodic al
elementelor. Este folosit în vaccinuri pentru că este mai convenabil pentru
producători, care aleg să încline balanţa în favoarea profitului şi în detrimentul
siguranţei copiilor. Oricărui doctor care injectează mercur într-un copil – în orice
doză – ar fi necesar să îi fie imediat retrasă licenţa de liberă practică.
Un fapt adiţional: Nu există niciun compus al mercurului „sigur”, fără risc, aşa cum
deseori se afirmă în mod ridicol de către producătorii de vaccinuri. Ambii compuşi
de mercur, etil şi metil sunt extrem de toxici pentru sistemul nervos uman.
Niciunul nu ar fi cazul, sub nicio formă, să fie injectat în mod intenţionat în copii,
în absolut nicio doză.

2. Prin injectarea oricărei substanţe în trupul uman, se măreşte astfel gradul ei
de toxicitate, făcând-o mult mai periculoasă, pentru că sunt ocolite sistemele

de protecţie ale sistemului respirator şi digestiv. Să injectezi mercur în trupul
uman – indiferent de doză – ar fi necesar să fie considerat la nivel global un act
criminal. Faptul că această practică este acceptată în domeniul medicinei, nu
face decât să arate adevărata natură distructivă a medicinei moderne. Sub
doctrina vaccinurilor, principiul străvechi al medicinei „în primul rând să nu faci
rău” a devenit „otrăveşte copiii pentru bani”.

3. De zeci de ani, vaccinurile polio care au fost injectate în zeci de milioane de
oameni conţineau viruşi cancerigeni ascunşi (SV40 şi alţii) proveniţi de la

maimuţe moarte. Acest fapt a fost recunoscut de către un om de ştiinţă important
de la Merck (companie producătoare de vaccinuri), pe nume Hilleman. După ce
au admis acest fapt, recent, cei de la CDC şi-au curăţat paginile web ce conţineau
aceste informaţii.
Aproximativ 98 de milioane de americani au fost injectaţi cu viruşi provocatori de
cancer ascunşi în vaccinurile polio. Acesta este un fapt istoric.

4. Un virusolog de vârf de la Merck a făcut dezvăluiri şocante, susţinând că în
mod obişnuit compania a falsificat rezultatele studiilor de laborator pentru a

susţine că rata de eficacitate a vaccinului pentru oreion este de 95%, în scopul de
a continua să primească contracte guvernamentale pentru un vaccin care nu
funcţionează.

5. În aproape fiecare epidemie de care auziţi în ziua de astăzi, majoritatea
copiilor afectaţi erau deja vaccinaţi împotriva virusului respectiv! De exemplu,

epidemiile de tuse convulsivă de obicei afectează copiii care au fost vaccinaţi
împotriva tusei convulsive. Aceasta este încă o dovadă în plus a faptului că
vaccinurile nu oferă o imunitate care să funcţioneze în lumea reală.

6. Pretinsa istorie a succesului vaccinurilor împotriva poliomielitei şi a altor boli
este pur şi simplu fabricată. Acest aspect este discutat şi expus în mare detaliu

în cartea Dissolving Illusions, de dr. Suzanne Humphries.
Aşa cum arată graficele, pojarul era aproape complet eradicat înainte de apariţia
vaccinului pentru pojar. De ce acest declin al bolii? În cea mai mare parte datorită
îmbunatăţirii igienei publice şi salubrităţii. Nu este o exagerare să spunem că in-
troducerea unei bune canalizări a salvat mai multe vieţi decât au făcut-o vreodată
vaccinurile.

7. Industria vaccinurilor refuză să testeze sănătatea copiilor vaccinaţi comparativ
cu cea a celor nevaccinaţi. De ce? Pentru că aceste teste vor arăta fără

îndoială că mai sănătoşi, mai inteligenţi sunt copii nevaccinaţi, care sunt cu mult
mai bine şi în ceea ce priveşte tulburările de comportament, alergiile şi chiar şi în
ceea ce priveşte tulburările autoimune. Nu vedeţi că cei mai vaccinaţi copii sunt
aceia care se îmbolnăvesc mereu? În acelaşi timp, comunităţi că Amish care
refuză să îşi vaccineze copiii au aproape zero rata de autism.

8. Curtea Supremă de Justiţie din SUA a declarat deja faptul că secretoasa
Curte a Vaccinurilor are o putere mai mare decât Curtea Supremă. Aşa

numitei Curte a Vaccinurilor îi sunt acordate puteri extraordinare pentru a opera
cu totul în afara Constituţiei, a „Bill of Rights” şi complet în afara hotărârilor şi
deciziilor din procese şi legi.
Curtea Vaccinurilor în sine reprezintă o violare a legilor şi a drepturilor omului. Ar
fi necesar să fie abolita la fel ca Apartheid-ul.

9. Mass-media primeşte o parte semnificativă din venituri chiar de la aceste
companii de medicamente care vând vaccinuri. Această influenţă financiară

are ca rezultat refuzul mass-media de a relata cazurile despre copiii afectaţi de
vaccinuri, din teama de a nu-şi pierde veniturile provenite din reclame.
Din această cauză mass-media prezintă în mod frecvent invitaţi şi autori care
susţin în mod ridicol că toţi copiii afectaţi de vaccinuri, de la un capăt la altul al
Americii, nu există sau că sunt „pure halucinaţii” ale părinţilor acestora. Aceşti
apologeţi josnici ai vaccinurilor sunt de fapt intelectuali intimidaţi care, la fel ca
acoliţii lui Hitler, se bucură de a ajuta şi instiga la un holocaust real, făcând rău la
milioane de copii de pe tot globul.

10. CDC admite în mod deschis faptul că vaccinurile conţin aditivi care sunt
cunoscuţi să fiind puternic neurotoxici. Aceşti aditivi includ:

• Mercur (încă folosit ca substanţă de conservare);
• Aluminiu (folosit ca adjuvant inflamator);
• Formaldehidă (folosită pentru a „deactiva” viruşii vii);
• MSG / Monosodium Glutamate (folosit să cauzeze inflamarea sistemului

imunitar).
Toate aceste substanţe sunt toxice pentru trupul uman când sunt injectate.
Toate sunt încă trecute pe website-ul CDC ca aditivi în vaccinuri. Nu există doctor
sau om de ştiinţă în toate minţile care să susţină că injectând copiii cu mercur,
formaldehidă, MSG şi aluminiu este „sigur” (fără risc), şi cu toate acestea, doctorii
injectează copiii cu aceste substanţe în fiecare zi, sub forma vaccinurilor. Doctorii
care injectează copiii cu vaccinuri practică un holocaust împotriva umanităţii şi îl
numesc în mod fraudulos „imunizare”. Pentru informarea dumeavoastră, vaccinarea
nu însemna imunizare.

„Ştiinţa” controlată de corporaţii nu este ştiinţă deloc
Adevărul este că ştiinţa nu a avut niciodată un monopol asupra faptelor şi ştiinţa
face greşeli enorme (aşa cum a făcut ani la rând susţinând fumatul) în mod
regulat. Ştiinţa este de asemenea de vânzare şi este uşor de corupt de către
interesele corporaţiilor. Jurnalele de ştiinţă, de asemenea, sunt adesea doar puţin
mai mult decât o colecţie de articole finanţate de corporaţii care doar se pretind a
fi articole ştiinţifice.
„Pur şi simplu nu mai este posibil să crezi multe dintre cercetările clinice care sunt
publicate, sau să te bazezi pe judecata unor medici de încredere sau pe direcţiile
medicale autoritare”, scrie fosta editoare a The New England Journal of Medicine,
Marcia Angell. „Nu îmi face nicio plăcere să ajung la această concluzie, la care
am ajuns încet şi cu răbdare pe parcursul a două decade ca editor al The New
England Journal of Medicine”, spune ea în Drug Companies & Doctors: A Story of
Corruption.

www.yogaesoteric.net



BANCURI

• Aseară eram în vizită la fica mea când am rugat-o
să-mi dea un ziar. 
- “Suntem în secolul 21”, mi-a spus fică-mea. “Nu
mai aruncăm banii pe ziare de hârtie, uite, folosește
iPad-ul meu.”
... un lucru e sigur, muscanul n-a știut ce l-a plesnit

• Fiecare femeie are nevoie de un soț, pentru că zil-
nic sute de lucruri merg prost și nu poți învinovăți
soarta și guvernul tot timpul.

• Am căutat pe Google ”vacanțe ieftine de sărbători”
și mi-a dat ”nicăieri nu-i ca acasă”.

• Soțul și soția au făcut sex toată noaptea. A doua
zi, vecinul, moș Ion, i se plânge soțului:
- Băi vecine, seara, când faceți sex, strigătele și
gemetele voastrese aud în tot blocul. Nu ați putea
s-o faceți mai în liniște ?
- Cum adica mai în liniște ?
- Păi măcar astupă-i gura soției cu vreun scotch,
dar să fie liniște.
Seara, soțul astupă gura soției cu scotch și încep
sa faca dragoste.După prima rundă, soțul strigă:
- Moș Ioane, așa e bine ?
- Da, strigă moș Ion.
După a doua iar:
- Da acum e bine ?
- Da. ... Și tot așa s-a repetat de câteva ori. 
Pe la unu noaptea, soțul iar:
- Moș Ioane, da' așa nu te deranjează ?
La care moșul, vădit iritat:
- Nu, dar scoate-i repede scotch-ul ala, că toți
vecinii cred că mă .... pe mine !

• Logică feminină :
- Mami, ce-i aia "amantă"?
- Asta, mami... e o femeie rea, care ne fură din
bugetul familiei
- Dar "amant"?
- Asta, dragă, e un nene bun, care-l ajută pe tac'tu !

• El si Ea, pe canapea: 
Ea:  Ce faci ? 
El:  Ma gandeam ! Tu ? 
Ea:  Si eu ma gandesc !...Tu la ce te gandesti ? 
El:  La ce te gandesti si tu ! 
Ea:  Porcule !

• Dirijorul către coriști:
- Că nu cântați toți odată ... treacă-meargă.
- Că sună fals... treacă-meargă.
- Da' cel puțin cântați naiba toți aceeași melodie !

• Sotul si sotia stau in fata televizorului si se uita la
`Animal Planet`.   Redactorul emisiunii:
- Acum vedeti o pereche superba de elefanti. La
elefanti actul sexual dureaza aproximativ 2 ore.
Sotia sare la sot:   - Ai auzit!!!
Redactorul:
- Acum vedeti o pereche de hipopotami. La
hipopotami actul sexual dureaza aproximativ o ora
si jumatate.
Sotia:   - Ai auzit?  Asa mai inteleg si eu!
Redactorul:
- Acum avem in cadru o pereche de reni nordici. La
reni, datorita climei reci, actul sexual dureaza
maxim 30 secunde.
Sotul catre sotie:   Ai auzit!  Acum ce mai zici?
Sotia:
- Prostule! Uite-te la el ce COARNE are !!!

• Înțelegi că ai îmbătrânit atunci când cei pe care-i
întâlneai în discotecă, îi întâlnești acum în farma-
cie.

• Mica Publicitate  -  Caut persoane care dau animale
în adopție (porci, găini, gâște, curcani). De
preferință înainte de Crăciun.

• Am descoperit în telefonul iubitului un contact nou,
”Sex Gratis”.
Hopa, zic eu, l-am prins pe fraier.
Sun la numărul ăla și era să leșin: a început tele-
fonul meu să sune!

• Vreau să le doresc producătorilor din televiziuni ca
în timpul sexului, în momentul cel mai interesant,
femeia să se ridice din pat şi să spună:
“Iar acum,… reclame!”

• Două prietene stau de vorbă:
– Draga mea, am auzit că divorțezi!
– Este adevărat!
– În cazul acesta, ți-aș putea recomanda un avocat
bun.
– Îți mulțumesc, draga mea, dar deja mi-am găsit
un inginer simpatic!

CE ESTE DEMOCRA}IA?
• Democraţia este încrederea nefondată în înţe lep -

ciu  nea colectivă a prostiei individuale.
• Democrația nu înseamnă numai dreptul de a-i trim-

ite pe toți în aia a mă-sii, dar și obligația de a pleca
acolo, dacă asta vrea majoritatea.

• Democraţia se bazează pe trei principii: libertatea
cuvântului, libertatea cugetului şi înţelepciunea de
a nu le folosi pe cele două precedente.

• Democraţia bagă poporul într-un joc controlat, dar
în care poporul nu are controlul asupra jocului.

• Democraţia este calea de mijloc, care trece peste
tot şi nu duce nicăieri.

• Democraţia e ca un şlagăr pe care toţi îl fredo nea -
ză, dar căruia nimeni nu-i cunoaşte textul.

• Democraţie este atunci când turma de oi crede că
îl conduce pe măgar, care e condus şi el.

• Democraţia este forma politică în care fiecare
cetăţean primeşte ceea ce merită majoritatea.

• Democraţia îţi dă dreptul să înjuri pe cine vrei, dar
nu-ţi dă mijloacele să judeci corect înainte de a în-
jura.

• Democraţia este ca o barieră: javrele şi jigodiile se
târăsc pe sub ea, lupii şi leii sar peste ea şi doar
boii şi bivolii se lovesc de ea.

• Democraţie este atunci când vaca îl alege pe cel
care o va mulge.

• Votul democratic este alegerea între lac şi puț. 
• Prin vot democratic va fi ales de către majoritatea

săracă acela, care va apăra interesele minoritaţii
bogate.

• Votul democratic ne garantează că nu vom fi mai
bine guvernaţi decât o meritam.

• Dacă votul democratic ne-ar aduce nouă ceva
folositor, sau vreo schimbare în bine, Nu am mai fi
lăsați să votăm. ― Mark Twain

• „Să nu crezi nimic din ceea ce auzi sau citeşti, nu
contează cine a spus-o sau scris-o, chiar dacă am
spus-o eu, doar dacă rezonează sau face sens cu
gândirea ta.”  -  Budha 563 BC - 483 BC.
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10 lucruri utile care vor
dispărea în următorii 20 de ani

Abia dacă am observat cum lucrurile la care țineam
și pe care le dețineam (aparate video, CD-uri, telefoane
cu clapetă) au dispărut încetul cu încetul, fiind înlocuite
cu dispozitive mai performante. 
Totuși, câteva „obiecte istorice” – cum ar fi telecomanda
televizorului sau cheile de la ușă – au supraviețuit,
dar nu va trece mult timp și vom uita și de acestea.
Ce alte dispozitive vor avea, până la urmă, aceeași
soartă?
Iată o listă cu lucruri care ne sunt utile acum și care
vor dispărea, cel mai probabil, în următoarele două
decenii.

1. Oglinzile laterale auto

Constructorul Audi a prezentat deja automobile fără
oglinzi laterale, care vor apărea pe piață în 2019. 
În curând, multe alte companii vor urma exemplul
celor de la Audi.
Este foarte probabil că toate mașinile vor avea camere
de filmat încorporate, iar sistemul inteligent al mașinii
va avertiza șoferul în caz de pericol.
De asemenea, transmisia manuală și motoarele cu
ardere internă vor fi date uitării.
De la începutul acestui trecut, toate clădirile noi din
Anglia au început să fie dotate cu încărcătoare de
baterii pentru mașinile electrice.
Până în 2035, autoritățile britanice plănuiesc să de-
termine cea mai mare parte a populației să se
deplaseze cu mijloace de transport „prietenoase cu
mediul”.

2. Telecomenzile
Tehnologia Smart
Home a devenit parte
din viața noastră de zi
cu zi. 
În prezent, toate dispoz-
itivele dintr-o casă pot fi
controlate cu ajutorul

unei tablete sau al unui smartphone. 
Așadar, în curând, mult-iubitele telecomenzi vor
dispărea.

3. Numerarul și cardurile bancare
În 2017, compania
TSYS a făcut un sondaj
pe un eșantion de o mie
de persoane, pentru a
afla care este cea mai
populară metodă de
plată. 
Doar 120 de oameni au
răspuns că preferă nu-

merarul, majoritatea alegând cardurile bancare.
Însă și era cardurilor se apropie de sfârșit, fiindcă
deja poți plăti folosind ceasuri, telefoane și alte așa-
zise dispozitive inteligente. Cei de la MasterCard au
dezvoltat o nouă tehnologie, numită Selfie Pay.
Prin aceasta, vom putea plăti clipind în fața camerei
telefonului.

4. Cheile
În numai 20 de ani, vom
uita complet cum arată
cheile obișnuite pe care
le folosim pentru casele
și mașinile noastre.
Tehnologia pornirii
mașinii folosind un buton

nu e ceva tocmai nou, și imaginează-ți că îți vei
putea deschide apartamentul folosind o aplicație de
pe telefon, o comandă vocală sau o scanare a retinei.

5. Cablurile
În curând, încărcătoarele
de telefon nu vor mai
irita proprietarii de smart-
phone rupându-se sau
deteriorându-se. 
Vom putea folosi unde
radio și Wi-Fi pentru a
ne încărca dispozitivele. 

Firele enervante nu se vor mai încâlci, iar lumea
noastră va căpăta un aspect futurist.

6. Seringile
În viitor, nu vor mai exista
seringi. Ele vor fi înlocuite
cu tehnologii de vârf. 
Oamenii de știință au
venit cu două opțiuni:
injecția cu jet și cap-
sulele. 

Injecțiile vor inocula lichidul prin piele instantaneu.
Capsulele vor conține nano-ace, care vor fi absorbite
de sistemul digestiv și vor injecta medicamentul în
fluxul sanguin.

7. Curierii
În ultimii ani, s-au făcut
multe experimente cu
drone care încercau să
livreze bunuri, înlocuind
astfel clasicii curieri. 
În multe țări, acest tip
de servicii de livrare
câștigă în popularitate
și putem presupune că,
în curând, cutiile
zburătoare vor deveni

ceva obișnuit.

8. Semnăturile

Hârtia joacă deja un rol secundar și sistemele
biometrice devin din ce în ce mai răspândite. 
Smartphone-urile și bancomatele pot deja să
recunoască oamenii după trăsăturile faciale.
De asemenea, semnăturile, așa cum le cunoaștem,
vor dispărea și ele. 
Mulțumită tehnologiei de recunoaștere facială, a
arunca o privire spre camera telefonului tău va fi su-
ficient.

9. Pungile de plastic

Durează sute de ani pentru ca o pungă de plastic să
se descompună. 
De aceea, multe țăriau interzis folosirea pungilor de
plastic și încurajează oamenii să folosească metode
alternative de împachetare.
De exemplu, putem folosi pungile din textile, care nu
aduc vătămări mediului.

10. Mouse-ul calculatorului

Tehnologiile care permit îndeplinirea unor sarcini
diferite folosind mișcarea mâinii sau a ochiului vor
înlocui în curând obiecte familiare. 
Mouse-ul calculatorului este unul dintre ele. Nu vom
mai vedea cursorul minuscul pe ecran sau fire.

Bonus: Angajații de neînlocuit ar putea fi „clonați”

Se spune că nu există oameni care nu pot fi înlocuiți. 
Cei de la o bancă elvețiană nu sunt de acord. De
aceea l-au „clonat” pe economistul-șef al băncii.
Clona digitală a lui Daniel Kalt operează cu ajutorul
inteligenței artificiale și scopul său este să ofere
asistența necesară specialiștilor financiari și clienților
băncii.
Pentru a crea o clonă atât de complexă, ei au folosit
120 de camere HD, care au înregistrat fiecare mișcare
a lui Daniel.
După compilarea informațiilor, inteligența artificială a
analizat natura comunicării dintre Daniel și clienții
săi. În curând, dublura digitală a lui Daniel se va
apuca de lucru.
Oamenii de știință sunt siguri că clienții nu vor putea
deosebi copia de original. Scopurile proiectului sunt
ambițioase – planul este de a crea mulți alți angajați,
într-un mod similar.
Ce ne așteaptă: o lume de vis sau una de coșmar?
Suntem convinși că fiecare intuiește răspunsul la
această întrebare, dar numai trecerea timpului ne va
confirma sau infirma temerile și așteptările.

www.wowbiz.ro
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BERBEC • (Vest 21 Mar-20 Apr / Vedic 13 Apr-14 Mai)

Simplitate
In aceasta saptamana trebuie sa te gandesti mai
mult la deciziile pe care le iei, astfel incat sa fii sigura
ca fiecare actiune de-a ta este justificata. Luna noua
in zodia Scorpionului nu face altceva decat sa te in-
curajeze sa muncesti mai mult si sa fii mai hotarata
atunci cand incepi o activitate noua. Este foarte
posibil sa nu fii foarte dornica de aventura, ci sa
preferi linistea casei tale in timpul liber. Reusesti sa
iti gasesti fericirea in cele mai mici lucruri, asa ca
rareori se poate spune ca esti nemultumita de ceva,
ori ca ti-ai fi dorit ca lucrurile sa stea altfel.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Foarte bine

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

Compatibilitate
In aceasta saptamana iti doresti sa fii inconjurata de
oameni care iti impartasesc ideile si convingerile.
Incerci sa stai departe de polemici, asa ca nu insisti
sa te faci placuta sau inteleasa de catre cei care nu
par a fi pe aceeasi lungime de unda cu tine. Marti,
Luna in zodia Sagetatorului te poate face sa te
gandesti mai mult la o problema de natura financiara,
chiar daca nu este ceva urgent. Straduieste-te sa
gasesti o solutie care sa nu presupuna implicarea
altor persoane, intrucat cel mai bine ar fi sa rezolvi
pe cont propriu situatiile de acest gen.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

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

Imprevizibil
In aceasta saptamana poti parea destul de imprevizibila,
intrucat nu vei face nimic din ceea ce vei promite.
Multi isi vor pierde increderea in tine, iar Luna noua
in zodia Scorpionului te va face destul de rece si
nepasatoare. Vei trece cu vederea nemultumirile
celor din jur si te vei gandi numai la binele propriu. Ar
fi de preferat sa iti schimbi atitudinea si sa nu mai
profiti de pe urma naivitatii anumitor persoane.
Incearca sa faci ceva util cu timpul tau si nu il mai
irosi cu activitati care nu te ajuta in niciun fel pe
termen lung.
Bani Asa si asa
Sanatate Bine
Dragoste Foarte bine

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

Decenta
In aceasta saptamana esti dornica sa faci schimbari
si sa te transformi intr-o persoana mai bine organizata,
insa fix acum se intampla sa ai parte de toate obsta-
colele posibile. Interactiunea dintre Venus si Mercur
te afecteaza din punct de vedere al luarii deciziilor,
intrucat nu mai esti deloc sigura asupra a ceea ce iti
doresti. Sunt lucruri pe care trebuie sa ti le asumi
fara a face prea mult caz, de vreme ce doar astfel vei
reusi sa rezolvi mai repede situatia si sa mergi mai
departe. Decenta si simplitatea ar trebui sa te carac-
terizeze la tot pasul.
Bani Foarte bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

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

Intelegere
In aceasta saptamana ar fi bine sa dai dovada de in-
telegere si compasiune, dincolo de toate prejudecatile.
Nu te lua dupa cei care simt nevoia de a-si ridica
stima de sine tratandu-i cu superioritate pe unii dintre
oamenii din jur. Luna in zodia Sagetatorului te poate
rasplati pentru actele de generozitate, insa doar daca
faci totul cu sinceritate si devotement. Primeste fara
griji sfaturile prietenilor si apropiatilor, intrucat toti cei
dragi tie au intentii bune si vor doar sa te ajute asa
cum pot ei mai bine, mai ales in situatiile in care te
afli in impas, nestiind ce ar trebui sa faci mai departe.
Bani Foarte bine
Sanatate Bine
Dragoste Bine

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

Compatibilitate
In aceasta saptamana iti doresti sa fii inconjurata de
oameni care iti impartasesc ideile si convingerile.
Incerci sa stai departe de polemici, asa ca nu insisti
sa te faci placuta sau inteleasa de catre cei care nu
par a fi pe aceeasi lungime de unda cu tine. Marti,
Luna in zodia Sagetatorului te poate face sa te
gandesti mai mult la o problema de natura financiara,
chiar daca nu este ceva urgent. Straduieste-te sa
gasesti o solutie care sa nu presupuna implicarea
altor persoane, intrucat cel mai bine ar fi sa rezolvi
pe cont propriu situatiile de acest gen.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

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

Pretentii
In aceasta saptamana, Luna in zodia Sagetatorului
te poate face sa fii mai vulnerabila din punct de
vedere emotional, asa ca nu iti va fi usor sa interac-
tionezi cu oricine. Unele legaturi se rup de la sine, iar
pe altele pur si simplu simti ca este cazul sa le lasi in
urma. Nu reusesti sa te mai identifici cu oricine, asa
ca iti gasesti cu greu persoane cu care macar sa poti
vorbi din cand in cand. Poate ca pretentiile tale sunt
putin cam mari, insa nu esti dispusa sa faci nicun fel
de compromis cand vine vorba de oamenii carora li
te confesezi.
Bani Foarte bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Asa si asa

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

Liniste
In aceasta saptamana ar fi bine sa incerci sa fii mai
temperata, sa nu te mai superi din orice si sa treci
mai usor peste micile neplaceri. Sunt lucruri mai rele
cu care ai putea sa te confrunti, asa ca nu este cazul
sa pui la suflet orice amanunt neinsemnat. Interactiunea
dintre Mercur si Venus te poate determina sa fii mai
retrasa si sa preferi linistea in locul activitatilor ce
presupun sa intrii in vorba cu oamenii din jur. Bine ar
fi sa gasesti un echilibru si sa nu exagerezi, trecand
de la o extrema la cealalta.
Bani Bine
Sanatate Bine
Dragoste Foarte bine

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

Curaj
Sunt lucruri pe care nu ai curajul sa le faci, oricat de
pregatita ai fi pentru asa ceva, drept pentru care
amani momentul pana cand este prea tarziu. Luna
noua in zodia Scorpionului te poate face sa te simti
presata de timp si usor impinsa de la spate, astfel ca
este posibil sa te urnesti mai repede decat in mod
normal. Cu toate acestea, ramane de datoria ta sa te
montezi psihic, astfel incat sa fii convinsa ca lucrurile
vor merge pe calea cea buna, dat fiind faptul ca detii
controlul asupra intregii situatii si nimic rau nu ar
trebui sa se intample.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Foarte bine

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

Amanare

Chiar daca Luna noua in zodia Scorpionului te incu-
rajeaza, nu pari prea motivata sa iti duci la bun
sfarsit indatoririle, asa ca incerci pe cat posibil sa
amani rezolvarea problemelor si indeplinirea sarcinilor
de lucru. Acasa poate ca vei mai fi impinsa de la
spate, insa la locul de munca nu se va ruga nimeni
de tine sa faci ceea ce trebuie, ci vei primi, fara
discutii, o mustrare. Incearca sa te mobilizezi si sa
faci totul la timp, intrucat asa ti se va parea ca povara
este mult mai mica. Pe plan sentimental te confrunti
cu o situatie fara precedent, asa ca ai nevoie de un
sfat cat mai curand.
Bani Asa si asa
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

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

Planuri
In aceasta saptamana esti mereu cu gandul departe,
asa ca cel mai bine ar fi sa iti rezolvi mai repede
problemele si sa iti planifici o calatorie. Doar astfel
vei reusi sa te linistesti si sa revii mai apoi cu forte
proaspete. Interactiunea dintre Mercur si Venus poate
fi motivul pentru care esti mai visatoare in aceasta
perioada, insa acest lucru nu inseamna ca nu te poti
redresa. Daca ai niste datorii mai vechi, asigura-te
ca le achiti cat mai curand, de preferat in prima parte
a saptamanii. In caz contrar, pot aparea niste complicatii
care te vor impiedica sa iti mai faci planuri noi.
Bani Asa si asa
Sanatate Bine
Dragoste Foarte bine

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

Secrete
In aceasta saptamana ar fi bine sa fii sincera cu per-
soanele apropriate, intrucat iti va fi mult mai greu sa
tii un secret. Cu Luna noua in zodia Scorpionului
este foarte posibil sa simti nevoia de a ascunde
unele lucruri, insa iti vei da seama singura care este
solutia cea mai buna pentru tine. Neintelegerile pot fi
rezolvate foarte usor prin comunicare, insa trebuie
sa iti doresti cu adevarat sa depui eforturi in acest
sens. Nu este un moment bun pentru a te distanta de
persoanele din viata ta, indiferent cat ti-ai dori sa iti
petreci timpul singura.
Bani Foarte bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Asa si asa
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Turneul Campioanelor 2019 

Cele mai bune 8 jucătoare ale lumii, printre care și
Simona Halep și Bianca Andreescu, evoluează la
prestigioasa întrecere, care se dispută la Shenzhen.
Mai jos, programul complet şi rezultatele din Grupa
Roşie şi Grupa Violet.

Grupa Roșie:
duminică, 27 octombrie
Meci 1: Naomi Osaka - Petra Kvitova 7-6, 4-6, 6-4
Meci 2: Ashleigh Barty - Belinda Bencic 5-7, 6-1, 6-2
marţi, 29 octombrie
Ashleigh Barty - Kiki Bertenes* 6-3, 3-6, 4-6
Petra Kvitova - Belinda Bencic 3-6, 6-1, 4-6
joi, 31 octombrie
Kiki Bertens* - Belinda Bencic (6:30)
Ashleigh Barty - Petra Kvitova (8:00)

* Kiki Bertens  a înlocuit-o pe Naomi Osaka accidentată
Grupa Violet: 

luni, 28 octombrie
Meci 1: Elina Svitolina - Petra Kvitova 7-6, 6-4
Meci 2: Simona Halep-Bianca Andreescu 3-6,7-6,6-3
miercuri, 30 octombrie
Elina Svitolina - Simona Halep  7-5, 6-3
Karolina Pliskova- Bianca Andreescu 6-3, abandon
vineri, 1 noiembrie
Elina Svitolina - Sofia Kenin-rezerva (6:30)
Simona Halep - Karolina Pliskova (8:00)

Semifinale - sâmbătă, 2 noiembrie:
Semifinala 1: Câștigătoare Grupa Roșie - Locul 2 din

Grupa Violet (6:30)
Semifinala 2: Câștigătoare Grupa Violet - Locul 2 din

Grupa Roșie (8:00)
Finală - duminică, 3 noiembrie (6:30)

Simona Halep, lovitură
financiară chiar la primul

meci la Turneul Campioanelor 

305.000 de dolari pentru un singur meci. Atât este
suma cu care va fi remunerată Simona Halep după
prima partidă de la Turneul Campioanelor, cea cu
Bianca Andreescu.
La acești bani se adaugă cei 385.000 de dolari pe
care îi are deja asigurați pentru prezența la turneul
de la Shenzhen. Astfel, în total, "Simo" are asigurați
până acum 690.000 de dolari.
În plus, după succesul din meciul cu Bianca Andreescu,
Halep a primit și 250 de puncte în clasamentul WTA.

Turneul Campioanelor are premii record
Turneul Campioanelor din acest an, desfășurtat la
Shenzhen, are premii totale uriașe. 14 milioane de
euro este suma "pusă la bătaie" pentru finalele WTA,
iar câștigătoarea va pleca acasă cu un cec de 4,725
de milioane de dolari, un adevărat record.
Astfel, suma totală este dublă față de cea de anul
trecut, când s-au acordat premii totale de "doar" 7
milioane de dolari.

După Bianca Andreescu,
și Diana Belbiță va reprezenta

Canada
Diana Belbiță a decis
să evolueze sub steagul
Canadei și va evolua în
luptele în cușcă, dar nu
oriunde, ci în cea mai
tare promoție din lume,
UFC.
Culmea e că "prințesa
războinică", în vârstă de
23 de ani, a suferit o în-
frângere în UFC, chiar

la debut, iar ceea ce a supărat-o cel mai mult a fost
valul de critici din România după acel meci. Acela a
fost momentul în care s-a hotărât să facă pasul spre
Canada. Ba chiar a făcut și o schimbare radicală și
pe pagina sa de Facebook, unde și-a pus un steag
uriaș al Canadei.

Diana Belbiță s-a stabilit deja în Hamilton, în provincia
Ontario
Diana Belbiță a început antrenamentele la 12 ani, cu
judo, iar apoi s-a înscris la kickbox. Ea este luptătoare
profesionistă din 2014 și a devenit campioană
europeană și mondială la kempo și kickbox.
În artele marțiale mixte a debutat fulminant, la categoria
65 kg, cu 5 victorii din 5 meciuri, însă între timp a
adunat în palmares 13 victorii și 5 înfrângeri și a
luptat în mai multe promoții, printre care Real Xtreme
Fighting, Romanian XF sau RFX, iar acum în UFC.
În cariera sa, Belbiță s-a remarcat și prin faptul că a
câștigat un meci în care a avut ca adversar un
bărbat.
De-a lungul timpului, în Canda au făcut istorie nume
mari de sportivi din România.
Leonard Doroftei, Lucian Bute, Adrian Diaconu sau
Jojo Dan au fost "adoptați" de canadieni, după ce au
reușit rezultate senaționale în box.

* * *
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Ionuț Negoiță a anunțat că vinde Dinamo
Clubul Dinamo a organizat azi o conferință de presă în
care Ionuț Negoiță a anunțat că vinde pachetul majoritar.
1 leu este suma cerută de finanțatorul alb-roșiilor, însă
cel care va veni să preia gruparea din Ștefan cel Mare
va trebui să plătească datoriile la zi, adică 500.000 de
euro.
"Am decis ireversibil, deja de doi ani, să ies din fotbal.
Am avut negocieri cu greci, arabi, chinezi, români. Am
încercat să vând acest club și să găsesc o soluție care
să facă mult mai mult decât am făcut eu.
Din păcate marea majoritate au dat înapoi, dat fiind că

nu avem casa noastră. Știți bine, cu stadionul lucrurile sunt blocate, iar acesta e
un lucru extrem de important.
Am promis acum câteva luni că într-o lună voi ceda acțiunile. Am avut discuții cu
domnul Florică, dânsul mi-a povestit de fonduri de investiții, un proiect ambițions,
5 milioane pe an investiți și am tot sperat că lucrurile sunt serioase, chiar dacă
majoritatea îmi spuneau că nu e cazul să am încredere.
Am cedat, am negociat, am fost de acord cu toate propunerile, chiar dacă s-a
plecat de undeva de sus și s-a ajuns către zero. Dar, mi-am dat seama că au fost
doar povești și dorință de publicitate. Nu mai contează, odată ce mi-am dat
seama că e o gogoașă umflată. Am spus că cel/cei care vin să nu aibă o povară
și banii pe care îi au să îi investească în club.
Ca urmare, decizia mea a fost și este ca pachetul de 51% să îl vând pe un leu.
Asta înseamnă că cei care vin trebuie să aducă 500.000 de euro în societate,
pentru a aduce la zi datoriile scadente - salarii, furnizori. Nici nu se pune
problema să dau clubul cuiva care nu are acești 500.000 de euro .
Aceasta este decizia mea. Voi fi destul de flexibil și cooperant cu cel care vrea
să-i predau ștafeta acestui club.", a declarat Ionuț Negoiță.
Ce vinde Ionuț Negoiță
Întrebat ce va cumpăra cel care se va încumeta să preia clubul, Ionuț Negoiță a
răspuns: "Societatea este evaluată la 3 milioane de euro, cu baza de pregătire,
terenuri și tot ce include ea, chestiuni palpabile, valoare reală. Lotul de jucători
este o altă discuție și are o altă valoare. Dacă domnul Badea ne putea bloca
folosința mărcii, o bloca de mult, societatea aceasta este continuatoare".
Ionuț Negoiță a dat un nou termen, de o lună de zile, în care speră să vândă
pachetul majoritar de la Dinamo. Altfel, "lucrurile vor fi grave".

Cupa României | Programul complet
Programul optimilor Cupei României 2019/2020:
Marți, 29.10.2019: 

CS Mioveni - Hermannstadt 0-2
"U" Cluj - FCSB 0-1

Miercuri, 30.10.2019:
Academica Clinceni - FC Botoșani 2-0
Sănătatea Cluj - Petrolul Ploiești 0-7
Foresta Suceava - Dinamo București 0-4

Joi, 31.10.2019:
Metalul Buzău - Poli Iași
Sepsi - Astra Giurgiu
FC Voluntari - Universitatea Craiova

Optimile de finală se desfășoară într-o singură manșă

FCSB speră să dea lovitura cu Florinel Coman
Florinel Coman a fost omul  meciului
dintre Hermannstadt și FCSB. ”Mbappe” a reușit o dublă și două
assist-uri și poate deveni din nou produsul de export la care
speră Gigi Becali.
Finanțatorul roș-albaștrilor se bucură că nu l-a dat pe Coman pe
10 milioane de euro, pentru că este
convins că va da lovitura cu mijlocașul
ofensiv.
Fotbalistul se află într-o formă foarte
bună, care a atras deja atenția multor
scouteri din Europa.
”Coman are 21 de ani. Dacă el joacă
așa și la echipa națională și câștigăm
campionatul, și mai joacă și în Liga

Campionilor, el la anul e de 50 de milioane. Atât iau pe el.
Poate, 70 chiar.
O să-l vedem la 25 de ani. Eu dacă pot să-l țin, îmi va fi greu,
dar dacă pot, peste doi ani o să cer 60-70 de milioane de
euro pe el. Poate chiar 100! Toată lumea a zis că Becali
vorbește prostii, dar o să vedeți”, a spus Becali.
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Turneul Campioanelor 2019 

Cele mai bune 8 jucătoare ale lumii, printre care și
Simona Halep și Bianca Andreescu, evoluează la
prestigioasa întrecere, care se dispută la Shenzhen.
Mai jos, programul complet şi rezultatele din Grupa
Roşie şi Grupa Violet.

Grupa Roșie:
duminică, 27 octombrie
Meci 1: Naomi Osaka - Petra Kvitova 7-6, 4-6, 6-4
Meci 2: Ashleigh Barty - Belinda Bencic 5-7, 6-1, 6-2
marţi, 29 octombrie
Ashleigh Barty - Kiki Bertenes* 6-3, 3-6, 4-6
Petra Kvitova - Belinda Bencic 3-6, 6-1, 4-6
joi, 31 octombrie
Kiki Bertens* - Belinda Bencic (6:30)
Ashleigh Barty - Petra Kvitova (8:00)

* Kiki Bertens  a înlocuit-o pe Naomi Osaka accidentată
Grupa Violet: 

luni, 28 octombrie
Meci 1: Elina Svitolina - Petra Kvitova 7-6, 6-4
Meci 2: Simona Halep-Bianca Andreescu 3-6,7-6,6-3
miercuri, 30 octombrie
Elina Svitolina - Simona Halep  7-5, 6-3
Karolina Pliskova- Bianca Andreescu 6-3, abandon
vineri, 1 noiembrie
Elina Svitolina - Sofia Kenin-rezerva (6:30)
Simona Halep - Karolina Pliskova (8:00)

Semifinale - sâmbătă, 2 noiembrie:
Semifinala 1: Câștigătoare Grupa Roșie - Locul 2 din

Grupa Violet (6:30)
Semifinala 2: Câștigătoare Grupa Violet - Locul 2 din

Grupa Roșie (8:00)
Finală - duminică, 3 noiembrie (6:30)

Simona Halep, lovitură
financiară chiar la primul

meci la Turneul Campioanelor 

305.000 de dolari pentru un singur meci. Atât este
suma cu care va fi remunerată Simona Halep după
prima partidă de la Turneul Campioanelor, cea cu
Bianca Andreescu.
La acești bani se adaugă cei 385.000 de dolari pe
care îi are deja asigurați pentru prezența la turneul
de la Shenzhen. Astfel, în total, "Simo" are asigurați
până acum 690.000 de dolari.
În plus, după succesul din meciul cu Bianca Andreescu,
Halep a primit și 250 de puncte în clasamentul WTA.

Turneul Campioanelor are premii record
Turneul Campioanelor din acest an, desfășurtat la
Shenzhen, are premii totale uriașe. 14 milioane de
euro este suma "pusă la bătaie" pentru finalele WTA,
iar câștigătoarea va pleca acasă cu un cec de 4,725
de milioane de dolari, un adevărat record.
Astfel, suma totală este dublă față de cea de anul
trecut, când s-au acordat premii totale de "doar" 7
milioane de dolari.

După Bianca Andreescu,
și Diana Belbiță va reprezenta

Canada
Diana Belbiță a decis
să evolueze sub steagul
Canadei și va evolua în
luptele în cușcă, dar nu
oriunde, ci în cea mai
tare promoție din lume,
UFC.
Culmea e că "prințesa
războinică", în vârstă de
23 de ani, a suferit o în-
frângere în UFC, chiar

la debut, iar ceea ce a supărat-o cel mai mult a fost
valul de critici din România după acel meci. Acela a
fost momentul în care s-a hotărât să facă pasul spre
Canada. Ba chiar a făcut și o schimbare radicală și
pe pagina sa de Facebook, unde și-a pus un steag
uriaș al Canadei.

Diana Belbiță s-a stabilit deja în Hamilton, în provincia
Ontario
Diana Belbiță a început antrenamentele la 12 ani, cu
judo, iar apoi s-a înscris la kickbox. Ea este luptătoare
profesionistă din 2014 și a devenit campioană
europeană și mondială la kempo și kickbox.
În artele marțiale mixte a debutat fulminant, la categoria
65 kg, cu 5 victorii din 5 meciuri, însă între timp a
adunat în palmares 13 victorii și 5 înfrângeri și a
luptat în mai multe promoții, printre care Real Xtreme
Fighting, Romanian XF sau RFX, iar acum în UFC.
În cariera sa, Belbiță s-a remarcat și prin faptul că a
câștigat un meci în care a avut ca adversar un
bărbat.
De-a lungul timpului, în Canda au făcut istorie nume
mari de sportivi din România.
Leonard Doroftei, Lucian Bute, Adrian Diaconu sau
Jojo Dan au fost "adoptați" de canadieni, după ce au
reușit rezultate senaționale în box.

* * *
TOATE MECIURILE DE FOTBAL DIN
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Etapa a-14-a
Iata rezultatele complete:

VINERI
Sepsi Sf. Gheorghe - FC Voluntari 0-0

SAMBATA
Chindia Targoviste - Gaz Metan Medias 

1-1
AFC Hermannstadt - FCSB 0-4

DUMINICA
Academica Clinceni - CSU Craiova 

0-0
FC Botosani - Astra Giurgiu 1-2
Dinamo - Viitorul 3-2

LUNI
Poli Iasi - CFR Cluj 2-1

Clasamentul la zi
1. CFR Cluj 27p
2. Viitorul 25p
3. U Craiova 24p
4. Gaz Metan 22p
5. Astra 22p
6. Poli Iasi 21p
------------------
7. FCSB 21p
8. Dinamo 20p
9. Botosani 19p
10. Sepsi 16p
11. Chindia 16p
12. Hermannstadt 12p
13. Clinceni 11p
14. Voluntari 7p

Topul golgheterilor Ligii 1 este condus
de Gabi Iancu, de la Viitorul, cu opt
reusite in aceste prime 14 runde.

Pandurii Târgu Jiu 0 - 1 Universitatea Cluj
Farul Constanţa 1920 2 - 0 Mioveni
Daco-Getica - Sportul Snagov
Concordia Chiajna 1 - 0 Csikszereda
Viitorul P. Târgu Jiu 1 - 0 Metaloglobus
Rapid 0 - 0 Ripensia Timişoara
ASU Poli Timişoara 1 - 1 Dunărea Călăraşi
CSM Reşiţa 2 - 3 UTA Arad
Argeș 3 - 1 SCM Gloria Buzău
Turris-Oltul T. Măgurele - Petrolul 52
Clasamentul

1 MIOVENI 27
2 UTA Arad 26
3 Turris-Oltul T. Măgurele 26
4 Viitorul P. Târgu Jiu 24
5 Metaloglobus 22
6 Farul Constanţa 1920 22
7 Rapid 21
8 Petrolul 52 21
9 SCM Gloria Buzău 20
10 Argeș 20
11 Concordia Chiajna 19
12 Ripensia Timişoara 17
13 Universitatea Cluj 16
14 Dunărea Călăraşi 16
15 Csikszereda 16
16 CSM Reşiţa 15
17 ASU Poli Timişoara 14
18 Pandurii Târgu Jiu 7
19 Daco-Getica 6
20 Sportul Snagov 5

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

Liga B de Fotbal: 
Etapa a-14-a  *  Rezultatele şi clasamentul la zi

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

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

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

Queens Village. 
Sunați pe Lorenzo: (718) 551-1502
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Vampiri energetici. 
Plante de apartament și animale
de care să te ferești. Ce plante și

animale sunt benefice în casă

Nu exista om care sa nu se fi intalnit macar o data cu
un vampir energetic. O persoana care, pur si simplu,
sa-l sleiasca de puteri. Stiati, insa, ca exista si plante
si animale vampiri energetici?

Plante si animale vampiri energetici
Orhideea este deosebit de periculoasa pentru casa

in care locuiesc oameni nehotarati, cu vointa slaba.
Pentru acestia, orhideea functioneaza ca o pompa,
absorbintu-le energia. Cel mai acut, vampirismul
orhideei se manifesta dis-de-dimineata si in timpul
noptii.

Feriga este un puternic vampir energetic. Pentru a
se putea dezvolta normal are nevoie de foarte
multa energie. Astfel, o puteti aseza pe televizor
absorbindu-i toata energia negativa.

Chiparosul, desi este un  puternic purificator al aerului,
nu este indicat sa-l avem in locuintele noastre (in
antichitate era numit arborele mortii).

Tuia, la fel ca si chiparosul este planta vampir.
Plasata in camera unde petreceti mai mult timp, va
poate pune viata in pericol.

Florile uscate sunt si ele vampiri dar intr-o masura
mai redusa decat cele vestejite. In general, materia
moarta atrage intotdeauna fortele necurate.

Este important de retinut ca plantele nu trebuie am-
plasate in dormitoare, deoarece in timpul noptii absorb
oxigen si degaja dioxid de carbon. In plus, noaptea
plantele se elibereaza de energia negativa: ciclul lor
energetic este programat pe absorbtia diurna a infor-
matiei negative si purificarea nocturna, prin eliminarea
energiei negative.
Nu toate plantele vampiri intra in categoria celor care
tre bu ie tinute departe de casa. Anumite plante, precum
feri gile, ii ajuta pe unii iar altora le pot face rau. Totul
depinde de sistemul energetic al fiecarei persoane in
parte.

Plante care dau energie
Muscata cu flori rosii sau albe, cu frunzele usor

incretite. Ne ajuta sa scapam de durerile de cap,
daca ne introducem cate  o frunza de muscata in
fiecare ureche. Muscata poseda o energie pozitiva
foarte puternica. Este suficient sa stam langa o
muscata timp de 10-15 minute si ne vom simti
odihniti, cu fortele refacute.

Ficusul este o planta benefica pentru energetica
omului. Lui i se datoreaza atmosfera placuta si
bunastarea din casa. Iritarea si furia dispar tot
datorita prezentei ficusului. Asupra persoanelor
irascibile au un efect calmant, actioneaza cu
blandete, abia perceptibil, calmand accesul de
agresivitate. Este important sa fie asezat intr-un
loc unde sa nu primeasca direct lumina de la soare.

Cactusul ne ajuta sa ne completam energia si in
acelasi timp poate inlatura energia negativa. Poate
fi amplasat in fata monitorului computerului, preluind
o parte din energia negativa.

Ciubotica cucului este ideala pentru echilibrarea en-
ergiei, neutralizeaza conflictele si de aceea este
bine sa fie amplasata la ferestrele incaperilor unde
apar frecvent emotii negative.

Violetele – nu suporta in casa energiile inferioare,
pasiunile exagerate, scandalurile.
Nu suporta nici atitudinea prea familiara fata de
ele, deci nu are rost sa la mangaiati frunzele
catifelate pentru ca se supara si se imbolnavesc. 

MICA PUBLICITATE
• Doamnă serioasă, închiriez o cameră unei femei nefumătoare.

Apartamentul este în Ridgewood, NY, foarte aproape de trenul M și de
autobuzele Q58, Q39 și B38. Cer și ofer seriozitate. 
Detalii la tel.: 1(347) 422-3452

• Caut o persoană amabilă și răbdătoare care să aibă grijă de mama mea
în vârstă, seara/peste noapte, în schimbul găzduirii; apartamentul se află
lângă Lincoln Center, în Manhattan, West 66 St. 
Contactați-mă la (212) 873- 1471

• Caut o persoană cu certificat de ajutor medical, care să vorbească limba
română și să aibă grijă de o femeie în vârstă de 87 de ani. Zona: Lincoln
Center, West 66 St. Ajutor în weekend și/sau seara și peste noapte. 
Tel: (917) 304 - 1132

• Român, cetățean american, recent pensionat, handy-man, caut să
îngrijesc proprietatea unei familii ori să îngrijesc o persoană mai în vârstă.
Tel.: (347) 816-2833

• Cameră de închiriat în Elmhurst, Queens, cu $550/lună, pentru o femeie.
Tel.: (917) 583-2564

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

• Doamnă serioasă, fostă asistentă medicală, rezident permanent în New
York, doresc să am grijă de o ”bunică” care are nevoie de îngrijire
permanentă. Vorbesc limba română și am 63 de ani.
Tel.: (516) 590-8968.

• 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 în Forest Hills. 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.
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Violetele pot sa ne echilibreze starile emotionale,
in schimb se intristeaza ele. Ele sunt un purificator
al spatiului.

Ciclama face ordine in energetica locuintei. Deosebit
de utila in casele in care locuiesc oameni cu vointa
slaba, molatici, “lasa-ma sa te las”. Energetica
acestor case este instabila, depinzand de starea
de spirit a locuitorilor lor, de persoanele venite in
vizita etc. Ciclama unifica fragmentele disparate,
razlete, incercand sa creeze un spatiu unitar.

Azaleea mentine in casa energetica bunei dispozitii,
neutralizand toate enegiile egoiste. Persoanele
care au nevoie sa-si suplimenteze energia din
afara, trebuie sa aiba neaparat in casa azalee,
deoarece ele sunt capabile sa-i “hraneasca” pe
oameni cu energie deosebita, creatoare.

Rozmarinul inlatura oboseala, frica, anxietatea, panica,
astenia. Rozmarinul este foarte indicat persoanelor
in varsta si femeilor insarcinate. Amelioreaza toxicoza
si irascibiltatea.

Arborii Bonsai sunt arbusti miniaturali, crescuti fortat
in conditii impuse de om, in ghivece speciale.
Un bonsai este benefic in casele dominate de
spiritul materialismului, pentru ca el are capacitatea
de a abate gandurile de la lumea materiala spre
lumea spirituala. Bonsai ii ajuta pe oameni  sa
perceapa lumea fina, ii face mai sensibili, le dezvolta
intuitia, ii ajuta sa se schimbe, sa-si schimbe
conceptia despre lume, iar aceasta este uneori
principala cale spre vindecarea trupului si a spiritu-
lui.
Energetica unui bonsai depinde de energetica
arborelui: pinul, dafinul, visinul, ficusul va vor hrani
cu energia lor, in schimb chiparosul sau portocalul
va vor lua energia, desi nu in aceeasi masura ca
arborii de dimensiuni normale.
Deosebiti de utili pentru reglarea energeticii casei
sunt copaceii bonsai cu forma coroanei, rotunda.

Plante vampir-donator
Begoniile sunt plante vampir, dar folositoare in special
pentru casele in care vine multa lume. Begonia ab-
soarbe ca un aspirator toata energia, iar dupa un
timp reda casei doar energia pozitiva.
Ingrijind trandafirii, oamenii isi transfera surplusul en-
ergetic asupra lor si de aceea toti cei care se considera
donatori pot sa cultive fara grija trandafiri. Persoanelor
carora nu le este suficienta propria energie, le sunt
contraindicati trandafirii, deoarece le provoaca anxietate
si irascibilitate. Trandafirii nu “suporta” pisicile, dar se
“inteleg” bine cu cainii.
Florile naturale taiate sunt donatori pana cand incep
sa moara. Din acest moment devin vampiri si cu o
forta diabolica incep sa absoarba energia casei, de
aceea nu pastrati niciodata prea mult florile in vaza.

Plante ocrotitoare, in functie de ziua de nastere
Putem aduce in casa planta sub care te-ai nascut
fara nici o retinere, ea te va proteja, chiar daca este
vampir.
Violeta: 22 decembrie – 1 ianuarie; 25 iunie – 4 iulie
Trandafirul: 2-11 ianuarie; 5 iunie-14 iulie
Aloe: 12-24 ianuarie; 15-25 iulie
Muscata: 25 ianuarie–3 februarie; 26 iulie – 4 august
Tradescantia: 4-8 februarie; 5-13 august
Ficusul: 9-1 8februarie; 14-23august
Amarilia: 19-28 februarie; 24 august – 2 septembrie
Cactusul: 1-10martie; 3-12 septembrie
Azaleea: 11-20 martie; 13-22 septembrie
Zambila: 22-31 martie; 24 septembrie – 3 octombrie

Crypthomeria: 1-10 aprilie; 4-13octombrie
Ciclama: 11-20 aprilie; 4-13 octombrie
Nucul: 21-30 aprilie; 24 octombrie – 2noiembrie
Iasomia: 1-14 mai; 3-11 noiembrie
Rozmarinul: 15-24 mai; 12-21 noiembrie
Sparanghel: 25 mai – 3iunie; 22 noiembrie – 1de-
cembrie
Portocalul: 14-23 iunie; 2-11decembrie
Orhideea: 13-23 iunie; 12-21decembrie
Saxifraga: 21 martie
Feriga: 24 iunie
Lamaiul: 23 septembrie
Hortensia: 21 decembrie

Care sunt trasaturile unui animal–vampir?
Iata cum te ajuta animalele de companie cand vine
vorba de vampirism energetic, potrivit lui  Mihail
Platonov, autorul cartii “Vampirii si donatorii casei.
Secretele protectiei energetice”. Vampirismul este
pentru animale un fenomen temporar, ele avand ca-
paciatatea de a-si completa energia din natura. Daca
animalul tau de companie se gudura excesiv pe la
picioarele tale fara vreun motiv anume, daca te
priveste insistent in ochi fara sa clipeasca, sau daca
manifesta prea multa agresivitate, provocandu-ti
emotii negative si iritare, orice comportament inexplicabil
al animalului poate fi o manifestare de vampirism.

Pisicile iau energie de la oameni dar numai cand
trebuie si cat trebuie. Este suficient sa iti iei pisica
in brate si sa-i atingi blanita moale, ca durerea de
cap care te-a chinuit o zi intreaga sa dispara ca
prin farmec. De ce? Pentru ca se normalizeaza
presiunea sangelui din cauza careia te durea capul.
Pisica este capabila sa absoarba energia de care
nu ai nevoie la un moment dat, determinand vasele
sanguine din corpul tau sa se ingusteze sau sa se
relaxeze, in functie de tensiunea arteriala pe care
o ai. Pisicile negre iau cam mult din energetica ca-
sei.
Pisica este un exceptional dispozitiv energo-infor-
mational.
Ea simte toate neregulile din organismul omului,
dar nu “trateaza” pentru ca ar sti cum sa-si ajute
stapanii, ci din cu totul alte motive. Dereglarile din
organismul uman, durerile, sunt cauzate de modifi-
carile potentialului energetic  intr-o anumita regiune
a corpului si aceste modificari sunt percepute foarte
bine de catre pisici. Pisica este singurul mamifer
care, pentru a trai, are mereu nevoie de o anumita
cantitate de energie negativa. Nu se poate sa nu fi
observat si tu ca pisicilor le place sa stea pe
televizor, frigider, computer, masini de spalat in
functiune, adica pe aparatura ce iradiaza in mediul
inconjurator oscilatii electromagnetice negative. Cu
cat mai mare este nivelul acestor oscilatii, cu atat
mai fericita este pisica.
Omul, dimpotriva, pentru a se insanatosi, trebuie
sa scape de energia negativa si sa-si normalizeze
astfel sistemul energetic.
Pisica cand simte ca o anumita portiune a corpului
omului este incarcata negativ, se duce si se asaza
exact pe locul bolnav, se instaleaza comod si
incepe sa se “incarce”. Inainte de a se aseza,
unele pisici framanta cu labutele locul, pregatindu-
si culcusul, iar acest masaj este si el foarte folositor
pentru om. Cand burtica pufoasa si calda a pisicii
se lipeste de locul bolnav, omul beneficiaza in
egala masura si de termoterapie. Pisica ramane
pe locul bolnav pana ce nu mai are ce lua de
acolo. Daca energia negativa s-a epuizat sau daca
pisica se simte “satula”, ea se ridica si pleaca.

Orice pisica va normaliza tensiunea arteriala, se va
lupta cu afectiunile cardio-vasculare, daca nu sunt
de origine organica, va vindeca gripa, angina,
racelile, contuziile, cefaleea, insomnia, procesele
inflamatoare din tesuturi si limfa, va alina suferintele
in crizele de ficat si de stomac. Nu trebuie sa retii
pisica daca ea vrea sa plece. Inseamna ca nu este
gata sa “lucreze” sau ca a facut deja tot ce era
necesar.

Cainii sunt donatori de energie.   *   Ei nu iau energia
negativa, dar suplimenteaza energia pozitiva. Cainii
sunt ca niste acumulatori vii care pe masura ce
dau din energia lor, se incarca imediat cu alta,
noua. Cateii de culoare neagra nu influenteaza en-
ergetica casei pentru ca ei sunt donatori de en-
ergie.
Pentru caini viata fara miscare nu este viata. Pro-
cesele metabolice decurg foarte rapid in organismul
lor, cainii trebuie sa aiba tot timpul o ocupatie, fie si
numai alergatul dupa propria coada. Au nevoie,
mai mult decat oricare alte animale, sa comunice
in permanenta cu oamenii. Un caine lasat singur in
apartament mai mult timp, se simte parasit si, daca
i s-ar permite, nu s-ar indeparta niciodata de stapan.
Cainele cedeaza bucuros din energia sa, el este
gata sa-i dea stapanului sau toate fortele sale, fara
sa aiba de suferit din aceasta cauza, fara sa se
simta epuizat sau slabit, pentru ca este capabil sa-
si restabileasca imediat echilibrul energetic.
Iritarea, nervozitatea cainelui il impiedica sa doneze
energie. Cainii nervosi, prost educati de stapanii
lor, nu sunt capabili sa ajute, ci mai degraba fac
rau. Energia lor vine in fascicole, haotic, procesul
raspandirii energiei prin corpul uman are loc la in-
tamplare, unele regiuni fiind suprasaturate, altele,
dezavantajate. Rezultatul este varianta cea mai
grava a dezechilibrului energetic. Un caine bolnav
este ca un om bolnav, nu doneaza, ci ia energie
sau, in cel mai bun caz, doneaza, dar incomplet.
Orice modificare survenita in psihicul unui caine
este semnul unei boli.

Daca ai un tonus scazut, esti obosit, somnolent, dar
nu esti racit, nu ai dureri si nici vreo inflamatie
oarecare, atunci ai nevoie de caine, nu de pisica.

Daca dupa “tratamentul” pisicii iti tiuie urechile, ai
ameteli si esti somnolent, cheama-ti cainele.

Pentru un om bolnav, ideal ar fi sa aiba si pisica, si
catel. Daca pisica este capabila sa anihileze procesele
inflamatoare, sa inlature durerea, surescitarea, sa
normalizeze  tensiunea arteriala, cainele il ajuta pe
om sa-si refaca puterile si sa-si ridice tonusul vital.
Cand in casa exista si caine si pisica, ei ‘lucreaza”
impreuna. Pisica isi ofera prima serviciile iar apoi
intra in scena si cainele.

Cum te influenteaza culorile animalelor
Cantitatea cea mai mare de energie o doneaza ani-
malele roscate, in timp ce animalele cu cu blana de
culoarea nisipului sau galben-crem, tonifica energetica
stapanilor.
Culoarea cenusiu-albastruie linisteste, neutralizand
izbucnirile emotionale.
Albul poate fi considerat culoarea ideala.

sfatulparintilor.ro

MICA PUBLICITATE
• Doamnă serioasă, închiriez o cameră unei femei nefumătoare.

Apartamentul este în Ridgewood, NY, foarte aproape de trenul M și de
autobuzele Q58, Q39 și B38. Cer și ofer seriozitate. 
Detalii la tel.: 1(347) 422-3452

• Caut o persoană amabilă și răbdătoare care să aibă grijă de mama mea
în vârstă, seara/peste noapte, în schimbul găzduirii; apartamentul se află
lângă Lincoln Center, în Manhattan, West 66 St. 
Contactați-mă la (212) 873- 1471

• Caut o persoană cu certificat de ajutor medical, care să vorbească limba
română și să aibă grijă de o femeie în vârstă de 87 de ani. Zona: Lincoln
Center, West 66 St. Ajutor în weekend și/sau seara și peste noapte. 
Tel: (917) 304 - 1132

• Român, cetățean american, recent pensionat, handy-man, caut să
îngrijesc proprietatea unei familii ori să îngrijesc o persoană mai în vârstă.
Tel.: (347) 816-2833

• Cameră de închiriat în Elmhurst, Queens, cu $550/lună, pentru o femeie.
Tel.: (917) 583-2564

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

• Doamnă serioasă, fostă asistentă medicală, rezident permanent în New
York, doresc să am grijă de o ”bunică” care are nevoie de îngrijire
permanentă. Vorbesc limba română și am 63 de ani.
Tel.: (516) 590-8968.

• 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 în Forest Hills. 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.
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