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ULTIMA OR<

Scandalul continuă la cimitirul
de la Valea Uzului 

Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Borboly Csaba,
îl acuză pe primarul din Dărmăneşti, judeţul Bacău, că
încearcă să acopere distrugerile porţii de intrare în Cimitirul
eroilor din Valea Uzului, fapt considerat ilegal, întrucât
există o anchetă în derulare.
Borboly precizează, într-un comunicat de presă, că
ştergerea dovezilor constituie o infracţiune şi susţine, cu
ajutorul unor fotografii, că persoanele care au încercat să
înlocuiască scândurile rupte din poarta de intrare în
Cimitirul eroilor ar fi angajaţii primăriei Dărmăneşti.
„Fotografiile alăturate demonstrează faptul că se încearcă
ştergerea dovezilor stricăciunilor făcute. În România
aceasta este o infracţiune. Oricine încearcă să şteargă
dovezile unor acţiuni barbare prin care a fost distrusă o
poartă secuiască care nu se află în proprietatea sa, nu
are dreptul, legea interzice luarea oricăror măsuri, pe
durata investigaţiilor. Vineri au sosit la faţa locului cu
scânduri gata pregătite a le înlocui pe cele distruse. Uitaţi,
automobilul care stă la poarta cimitirului are număr de în-
matriculare de Bacău şi aparţine primăriei din Dărmăneşti!",
afirmă Borboly Csaba, citat în comunicatul de presă al
instituţiei pe care o conduce.
Preşedintele CJ Harghita îi roagă pe locuitorii judeţului
ca, pe baza prevederilor Legii 544, să solicite foaia de
parcurs a autovehiculului şi să întrebe ce lucrau angajaţii
primăriei la cimitirul din Valea Uzului.
„Noi vom urma o singură cale, calea legii! Ilegalitatea nu
reprezintă o soluţie", a mai spus Borboly Csaba.
Poliţiştii IPJ Bacău au deschis un dosar penal pentru dis-
trugerea porţii de acces în cimitirul din Valea Uzului, a
informat Jandarmeria Română, după incidentele care au
avut loc acolo de Ziua Eroilor, citat de Agerpres.
„Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău a efectuat lucrările
specifice necesare identificării criminalistice. Având în
vedere aspectele constatate la faţa locului, respectiv dis-
trugerea porţii de acces în cimitir, s-a dispus constituirea
unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub
aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere", arată sursa
citată.
Câteva scânduri din poarta de intrare în cimitirul de la
Valea Uzului au fost rupte de mai mulţi bărbaţi veniţi să-i
comemoreze pe eroii români înmormântaţi acolo, nemulţumiţi
că poarta era închisă cu lacăt şi un lanţ şi accesul era
blocat şi de numeroşi membri ai comunităţii maghiare din
Harghita şi Covasna.

evz.ro

România, la conducerea
Conferinței Mondiale a Ritului

Scoțian Antic și Acceptat 
Stelian Nistor, Suveran
Mare Comandor al
Supremului Consiliu de
grad 33 și Ultim al Ritului
Scoțian Antic si Acceptat,
va prelua președinția
Conferinței Mondiale a Rit-
ului pentru un mandat de
cinci ani, începând cu
2020.

În perioada 31 mai - 2 iunie, o delegație a Supremului
Consiliu al Ritului Scoțian Antic și Acceptat din România a
participat, la Roma, la Sesiunea Națională a Ritului Scoțian
din Italia. Cu această ocazie, Supremul Consiliu italian a
acordat titlul și medalia de Membru de Onoare unui român,
cea mai înaltă distincţie ce se poate acorda unui străin,
conducătorilor Ritului din trei țări: Statele Unite, Israel și
România.
„Succesul internațional este categoric al României. Acasă
creștem moștenirea trecutului masonic, atât de întrepătruns
cu cel al devenirii națiunii noastre, până când vom ajunge
noi înşine înaintaşii cu care să se legitimeze cei ce ne vor
urma. Ne așteaptă noi răspunderi și încercări, de data
asta la nivel mondial. Știm de unde venim și, încrezători
în destinul Ţării noastre, mergem înainte!”, a declarat
Stelian Nistor.
În țara noastră, Ritul este condus de către Suveranul
Mare Comandor Stelian Nistor, 33, care urmează să preia,
în numele României, postul de președinte al Conferinței
Mondiale a Ritului Scoțian, începând din 23 mai 2020 și
până în 2025.
Ritul scoțian administrează gradele de la 4 la 33 si Ultimul
din Francmasonerie. Este prezent în România neîntrerupt
din 1881. În anii regimului comunist, Ritul a funcționat în
exil.  Stelian Nistor i-a urmat în poziția de Suveran Mare
Comandor al Supremului Consiliu de grad 33 și Ultim al
Ritului Scoțian Antic si Acceptat lui Costel Iancu.

Trenul până la Aeroportul
Otopeni. Proiectul intră în linie

dreaptă: Lucrările vor costa 
400 milioane de lei şi vor fi 

finalizate în 2020

Contractul privind proiectarea şi execuţia obiectivului de
investiţii ”Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord
– Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti”, un
proiect în valoare de 398 milioane de lei, a fost semnat
marţi.
Ministrul a afirmat că „nu se pune problema finanţării,
banii există” iar constructorul poate începe lucrările cât
mai repede. Deşi perioada de proiectare este de două
luni, ministrul se aşteaptă ca procedura să fie finalizată în
maxim 3 săptămâni, întrucât constructorul a specificat că
proiectul tehnic este gata şi necesită doar avizarea şi
autorizaţia de construire din partea Ministerului Transpor-
turilor.
Lucrarea va avea în total 3,95 kilometri şi este împărţită în
trei zone: teresamentul, care va avea 600 de metri, zona
de urcare pe viaduct de 900 de metri şi viaductul propriu-
zis de 1.500 de metri. Proiectul include staţia Otopeni şi
interferează viitoarea construcţie a unei linii de metrou.
Gheorghe Popescu, consilierul ministrului, prezent la
eveniment, a îndemnat la optimism, spunând că până la
data de 30 martie 2020, lucrările la Aeroportul Otopeni
vor fi gata, chiar înainte de startul turneului UEFA 2020.
„Putem face multe lucruri în România, putem face lucrări
de cale ferată, autostrăzi. Trebuie doar să ne dăm mâna
şi să nu ne mai punem beţe în roate”, a concluzionat
acesta.

www.mediafax.ro

{eful PSD la Pu[c~rie 
Era Dragnea s-a \ncheiat

Presa internationala a relatat despre condamnarea liderului
PSD Liviu Dragnea. Unele publicatii au prezentat situatia
drept decaderea celei mai puternice persoane din Romania
si ca este o rusine, avand in vedere functiile pe care el le
detinea in statul roman si ca actiunile PSD-ALDE ar putea
duce la taierea fondurilor europene pentru Romania in
timp ce tara noastra e la presedintia Uniunii Europene.
Bloomberg a titrat ca "Cea mai puternica persoana din
Romania a fost trimisa la inchisoare pentru coruptie", in
timp ce Reuters aminteste cum PSD a slabit independenta
justitiei de cand a venit la putere in 2016.
"Liderul de facto al Romaniei a fost condamnat la trei ani
si jumatate de inchisoare pentru coruptie, veste care a
zguduit natiunea de la Marea Neagra pe fondul unor
ciocniri cu Uniunea Europeana privind independenta
justitiei", se arata in articolul Bloomberg.
Publicatia americana noteaza ca aceasta este a treia
lovitura pentru PSD in doua zile dupa o infrangere neast-
eptata la alegerile europarlamentare si un referendum
care va bloca unele dintre eforturile sale de a reforma
sistemul judiciar.
Este precizat de asemenea ca oficialii de la Bruxelles s-ar
putea sa taie din fondurile europene pentru tarile unde
statul de drept nu este respectat, in afara de Romania
fiind vizate si Ungaria si Polonia.
"Este o rusine, avand in vedere ca Romania detine presed-
intia Consiliului UE", se arata in articolul Bloomberg, fiind
adaugat insa ca aceasta decizie nu va da jos Guvernul
Dancila.
Reuters informeaza ca PSD, de cand a ajuns la putere, "a
slabit constant independenta justitiei, fiind aspru criticati
de UE si declansand cele mai mari proteste stradale din
ultimele decenii".
Liviu Dragnea este numit si de Reuters ca fiind "cel mai
puternic om din Romania" iar agentia noteaza si ca tele-
viziunile romanesti au transmis in direct drumul sau catre
inchisoarea din Rahova.
Reuters face referire si la cei zeci de mii de romani din
afara tarii care nu au putut vota la scrutinul de duminica,
argumentand ca aceasta situatie a contribuit la infrangerea
PSD in alegerile europarlamentare.
In articol este citat si liderul USR, Dan Barna: "Era Liviu
Dragnea s-a incheiat, una dintre cele mai intunecate din
politica romaneasca din ultimii 30 de ani. Ne intoarcem in
Europa".
Politico subliniaza ca este a doua oara cand presedintele
camerei inferioare a Parlamentului este trimis la inchisoare
dupa Adrian Nastase, cel care a fost si prim-ministru, insa
Dragnea este primul care este condamnat cat inca este in
functie.
BBC informeaza ca trimiterea la inchisoare a lui Dragnea
vine dupa o "infrangere imensa" a PSD la alegerile eu-
roparlamentare de duminica.
"Politicianul a fost o figura cheie in reformele judiciare
propuse de PSD care au slabit independenta justitiei si au
dus la proteste masive si conflicte cu Uniunea Europeana",
noteaza site-ul britanic.

www.ziare.com
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Comunicat de pres~ de la Ambasada Rom^niei

Ambasadorul George Cristian Maior: 
Dezvoltarea legăturilor economice și comerciale

dintre România și Statele Unite reprezintă 
o prioritate pentru țara noastră

Ambasada României la Washington a organizat luni,
10 iunie 2019, o recepţie oficială cu ocazia misiunii
economice de promovare a produselor românești din
domeniul IT&C în SUA,  la care participă 20 de com-
panii din România. Firmele românești participă la
evenimentul SelectUSA Investment Summit, care se
desfășoară în această perioadă în capitala
americană. 
La eveniment au participat oficiali ai Administrației
SUA, reprezentaţi ai companiilor americane care
desfăşoară activităţi în România, experţi din mediile
de gândire şi reflecţie din Washington, precum şi o
delegaţie a Ministerului pentru Mediul de Afaceri,
Comerţ şi Antreprenoriat condusă de secretarul de
stat Paula Pîrvănescu.
Cu această ocazie, ambasadorul României în Statele
Unite ale Americii, George Cristian Maior, a reiterat
angajamentul dintre România și SUA de aprofundare
și dezvoltare a Parteneriatului Strategic, în special pe
dimensiunea economică. “Dezvoltarea legăturilor eco-
nomice și comerciale dintre România și Statele Unite
reprezintă o prioritate pentru Guvernul României. Di-
mensiunea economică a Parteneriatului Strategic și
sprijinirea investițiilor sunt o prioritate a mandatului
meu, de aceea, nu ezitați să ne solicitați ajutorul, ușa
ambasadei fiind deschisă întotdeauna”, a afirmat am-
basadorul George Cristian Maior.

La rândul său, secretarul de stat Paula Pîrvănescu,
a remarcat participarea de succes a României pentru
al doilea an consecutiv la SelectUSA Investment
Summit. Secretarul de stat Paula Pîrvănescu a amintit
faptul că acum doi ani România și Statele Unite au
celebrat 20 de ani de Parteneriat Strategic, iar dez-
voltarea dimensiunii economice a acestuia este unul
dintre obiectivele ambelor țări,m existând potențial de
creștere în acest domeniu.
Informații suplimentare:
Misiunea economică se desfăşoară în cadrul Progra-
mului de susţinere şi promovare a exportului cu
finanţare parţială de la bugetul de stat și este
organizată de Ministerul pentru Mediul de Afaceri,
Comerţ şi Antreprenoriat în parteneriat cu Asociaţia
Patronală a Industriei de Software și Servicii – ANIS.
Obiectivele principale ale misiunii sunt: creșterea
vizibilității firmelor românești din industria IT&C, unul
dintre domeniile în care țara noastră este competitivă
pe plan internațional, promovarea produselor
românești din domeniul industriei tehnologiilor inova-
tive, identificarea de noi oportunități de afaceri și sta-
bilirea unor parteneriate de lungă durată.
SelectUSA Investment Summit, găzduit de Secretarul
SUA pentru Comerț, Wilbur Ross, are loc la Washing-
ton, D.C., în perioada 10-12 iunie 2019, și este eveni-
mentul de cel mai înalt nivel dedicat promovării
investițiilor străine directe în Statele Unite ale Americii,
constituind și o platformă de conectare a companiilor
străine cu organizațiile de dezvoltare economică din
SUA, în vederea facilitării investițiilor în afaceri și
creării de locuri de muncă.

Ambasada României în Statele Unite ale Americii
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PE SCURT,PE SCURT,
ULTIMELE ȘTIRIULTIMELE ȘTIRI

adunate şi prelucrate

de Vasile Bădăluţă
* Primul val de caniculă lovește România în perioada
10 iunie – 8 iulie. Temperaturile vor fi între 32 si 33
grade Celsius și vor cuprinde majoritatea zonelor
țării.

* Dintre miile de români din Diaspora care au stat la
cozi interminabile pentru a putea vota în 26 mai,
este o tânără care face o comparație dureroasă cu
votarea la alegerile locale din Germania unde totul
a durat 5 minute. ”Cu gândul acesta am mers în
tren spre...acasă”. Dar nu a reușit să voteze nici
după 11 ore de așteptare. Și atunci ea (și câți ca
ea) se întreabă: ”Unde mai este ...acasă?”

*  În urma unor cercetări aprofundate, o echipă
internațională de experți în domeniul climei a ajuns
la concluzia că până în anul 2100, din cauza
încălzirii planetare și a topirii tot mai accentuate a
ghețarilor, nivelul mărilor și oceanelor va crește cu
peste 2 metri, ceea ce va duce la dispariția mai
multor zone de țărm din Europa și din Statele Unite
și la exodul a circa 187 milioane de oameni.
Sumbră perspectivă!

* Au început angajările din sursă externă în Poliția
Română. Se încearcă, în felul acesta, să se
acopere găurile lăsate de ieșirea din sistem a mul-
tor polițiști nemulțumiți, printre altele, de nivelul
scăzut al salarizării. 

* Mai mulți adolescenți din Marea Britanie au în-
junghiat un băiat dintr-o gașcă rivală și l-au filmat
în timp ce acesta era în agonie. A doua zi, cel rănit
a decedat în spital. Doctorii au numărat 50 de lovi-
turi de cuțit pe corpul victimei, plus craniul care era
fracturat. Criminalii au primit, în total, 71 de ani de
închisoare. Din păcate, violența în rândul tinerilor
este în continuă creștere.

* Dragoș Crișan, licean din Cluj, a câștigat medalia
de argint la Olimpiada Balcanică de Matematică
pentru 2019, care a avut loc la Chișinău la începutul
lunii mai. Felicitări!

* Medaliați cu aur, argint și bronz la Campionatul de
lupte libere desfășurat la Sf. Gheorghe, 3 luptători
elevi, legitimați la Clubul Sportiv Școlar Târgu-Jiu,
nu s-au găsit pe lista (întocmită de directorul școlii)
elevilor cu rezultate deosebite în anul școlar 2018-
2019. Păcat că nu ne apreciem valorile!

* Manuel Păduraru, membru în Partidul Ciudadanos
din Spania, este primul consilier străin de la
Primăria orașului Castellon de la Plana, localitate
în care locuiesc 14.000 de români. Motivarea
plecării sale definitive din țară? ”N-am mai putut
suporta minciuna și corupția.”

* În timpul ploii abundente de acum două săptămâni,
proprietarul unei stâne cu oi din orășelul Însurăței
(jud. Brăila) a fost lovit mortal de un fulger.

* Ion Moraru, primarul PSD-ist al comunei Botoșești
Paia (jud. Dolj) a înjurat-o și amenințat-o pe Nico-
leta Disea, doctor în comună, pentru că aceasta a
refuzat să elibereze adeverințe medicale unor oa-
meni care nu erau de față. Adeverințele i-ar fi per-
mis primarului sămeargă cu urna mobilă la oameni
și să se asigure că aceștia votează cu PSD-ul.

* Papa Francisc a fost copleșit de primirea entuziastă
care i s-a făcut la Iași. Sanctitatea Sa a recitat din
Eminescu și le-a spus moldovenilor că se simte
”acasă” printre ei. Mulțumim, Sfinția Ta!

* În scopul întăririi măsurilor de securitate, Statele
Unite cer persoanelor care vor aplica pentru o viză
să prezinte și denumirile conturilor de pe rețelele
sociale la care sunt conectate.

* Etna, cel mai mare vulcan activ din Italia și cel mai
înalt din Europa, a erupt din nou. Specialiștii au
spus că activitatea vulcanică are loc în vârf și că
nu reprezintă niciun risc pentru oameni și pentru lo-
calitate.

* Statele Unite si Mexic au ajuns la un acord privind
fluxul de imigranți. Mexicul a acceptat să ia „măsuri
fără precedent” pentru stoparea emigrației.

* La nord de Dunăre, în Galați,  în mijlocul unui cartier
de blocuri, a fost descoperit un mormânt roman
datând din sec. III –IV A.C. Zona a devenit un focar
de infecție, dar administrația se scuză că nu are
bani pentru lucrări de amenajare.

* Un sat din vestul Indiei este vizibil o singură lună
pe an. În celelalte 11 luni ale anului, satul este
înghițit de ape. Și totuși acolo locuiesc oameni...

* Recent, senatorii au tăiat drepturile veteranilor. E o
palmă usturătoare pe obrazul militarilor, de Ziua
Eroilor.

* Primarul orasului Brasov, George Scripcaru, a făcut
un anunț deosebit: se lucrează deja la construirea
Aeroportului Internațional Brasov-Ghimbav. De
asemenea, el a declarat că din banii Primăriei se
va ridica un spital regional cu 900 de paturi pentru
realizarea căruia se investesc 470 milioane euro.

* Partidul Puterii Unioniste (social-liberal), controlat
de Dan Voiculescu, și-a desemnat candidatul la
alegerile prezidențiale: Ramona Ioana Bruynseels.
În prezent ea este președintele Biroului Executiv al
partidului.

* Casa Națională de Asigurări de Sănătate caută să
angajeze până la sfârșitul anului 6 persoane care
vor fi plătite cu un salariu de 5.000 euro.

* Capul unui lup uriaș, de acum 40.000 de ani, a fost
găsit intact în solul înghețat al Siberiei. Capul lupu-
lui are 40 cm lungime, adică jumătate din lungimea
totală a unui lup din zilele noastre.

* O tânără blondă din Rusia călătorește nud în toată
lumea și se fotografiază în cele mai neobișnuite
locuri. Ea zice că numai atunci când nu are nicio
îmbrăcăminte pe ea, trăiește sentimentul profund
de maximă libertate.

* Capacitatea elefanților de a manifesta tristețe și
durere este unică în rândul animalelor. În India a
fost văzut și filmat un convoi funerar al elefanților
care duceau spre un loc de veci un pui de elefant,
mort, ținut de mama lui cu trompa înfășurată în
jurul puiului ei. Foarte impresionant!

* În județul Hunedoara, autoritățile au investit peste
100 milioane lei în reabilitarea unui drum județean
care leagă județul Hunedoara de județul Caraș-
Severin. Mai erau de făcut 10 kilometri de șosea,
când a fost abandonată lucrarea, așa că drumul
asfaltat se termină la intrarea într-o pădure...

* Bhutana este o țărișoară – regat, situată între India
și China. Aceasta este singura țară din lume care
are un ministru al Fericirii. Asta-i face pe oamenii
de acolo cei mai fericiți de pe planetă? Mă îndoi-
esc.

CUVINTE ÎNȚELEPTE
Uneori trebuie să taci ca să fii auzit și să pleci ca să
fii observat!

* * *
A avea conștiința perfect curată înseamnă să ai o
memorie slabă.                                                                                             

* * *
Dacă trebuie să alegi între două rele, alege-o pe cea
pe care nu ai mai încercat-o până atunci.

* * *
Piatra de temelie a unei relații frumoase este, fără
îndoială, respectul reciproc.

* * *
O vorbă bună nu te costă nimic, dar nimic nu este
mai de preț ca o vorbă bună.

UMOR
Dragul meu, am plecat la mama pentru câteva zile.
Micul dejun este în cartea de bucate la pagina 34.
Ingredientele sunt la magazin. Succes și...poftă
bună!

* * *
Mă vecine, că tot venii vorba de școală, eu niciodată
nu voi uita clasa a III-a.

Chiar așa? Da` de ce?
Păi ăia au fost cei mai frumoși 10 ani din viața mea!

* * *
Amândoi aveau ochii în lacrimi pe peron. EL pleca în
delegație, EA pleca în vizită la părinți, într-un sat
din nordul țării. Mare le-a fost mirarea când s-au
întâlnit în aceeeași după-masă, pe litoral, la plajă.
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Parlamentul de la Chişinău
a votat declararea Republicii

Moldova ca „stat capturat”
Cu 61 de voturi ai deputaţilor prezenţi la şedinţa Par-
lamentului de sâmbătă, 8 iunie, a fost adoptat proiectul
de hotărâre de recunoaştere a Republicii Moldova ca
„stat capturat”, transmite IPN. Proiectul a fost introdus
pe ordinea de zi a şedinţei de către Zinaida Greceanîi,
preşedintele ales al legislativului. 
„Regimul Plahotniuc este cea mai sinistră filă a

istoriei Republicii Moldova, după războiul de la Nistru”,
a spus Andrei Năstase de la tribuna Parlamentului.
„Astăzi facem dreptate pentru toţi”, a mai spus liderul
Partidului Politic Platforma Demnitate şi Adevăr. Politi-
cianul susţine că „toţi cetăţenii sunt sufocaţi de
controlul oligarhiei şi atacurile asupra drepturilor
cetăţenilor”. „Prin scoaterea statului din captivitate
vom putea rezolva problemele economice ale Republicii
Moldova şi vom putea opri exodul populaţiei”, a notat
Andrei Năstase. Liderul PPDA a mai spus că deputaţii
vor da un vot de neîncredere Curţii Constituţionale şi
vor cere demiterea şefilor Serviciului de Informaţii şi
Securitate, Comisiei Electorale Centrale, Centrului
Naţional Anticorupţie, Procuraturii Generale, Curţii
Supreme de Justiţie şi ai altor instituţii.   Parlamentul
de la Chişinău a acordat votul de încredere Guvernului
Maiei Sandu, care a şi depus jurământul. Anterior,
Curtea Constituţională a decis, într-o şedinţă rapidă,
invalidarea alegerii Zinaidei Greceanîi în funcţia de
preşedinte al Parlamentului şi că toate deciziile luate
de Parlament sâmbătă şi cele care vor fi adoptate în
continuare sunt neconstituţionale.  Preşedintele Re-
publicii Moldova, Igor Dodon, a semnat, sâmbătă,
decretul prin care o desemnează pe Maia Sandu
pentru funcţia de prim-ministru. Parlamentul din Re-
publica Moldova a început sâmbătă la ora 13:00 o
şedinţă extraordinară, ignorând decizia Curţii
Constituţionale de a fi dizolvat. Vladimir Plahotniuc,
liderul Partidului Democrat din Republica Moldova, a
declarat că deciziile luate sâmbătă în Parlament
reprezintă o încălcare a Constituţiei şi a acuzat Blocul
ACUM şi PSRM de tentativă de uzurpare a puterii în
stat. În seara zilei de vineri, Igor Dodon s-a întâlnit cu
liderul PDM Vlad Plahotniuc, în faţa căruia a recunoscut
că primea până la un milion de dolari pe lună din
Rusia, pentru întreţinerea PSRM. Democratul Andrian
Candu a prezentat probe video şi a menţionat că
Dodon a propus federalizarea ţării, interzicerea union-
ismului, schimbarea Constituţiei ca preşedintele ţării
să fie ales de Parlament.

adev.ro

CRIZĂ politică în Rep. Moldova.
Parlamentul a fost dizolvat.

Alegeri anticipate în 
6 septembrie

Cu 61 de voturi ai deputaţilor prezenţi la şedinţa Par-
lamentului de sâmbătă, 8 iunie, a fost adoptat proiectul
de hotărâre de recunoaştere a Republi
Curtea Constituţională a Republicii Moldova a decis
suspendarea temporară a lui Igor Dodon din funcţia
de preşedinte al ţării, în urma refuzului acestuia de a
dizolva parlamentul, conform unui comunicat emis
duminică de CCM.

Consiliul Europei a cerut forţelor politice din Republica
Moldova să acţioneze în mod calm şi responsabil în
contextul crizei politice cu care se confruntă ţara,
conform unui comunicat publicat duminică pe site-ul
instituţiei. Totodată, Federica Mogherini, Înaltul
reprezentant UE pentru Afaceri Externe şi Politici de
Securitate şi comisarul european Johannes Hahn au
emis un comunicat comun prin care transmit că
Uniunea Europeană este pregătită să colaboreze cu
„Guvernul legitim din punct de vedere democratic” al
Republicii Moldova.
„Consiliul Europei face apel tuturor forţelor politice
din Republica Moldova să acţioneze responsabil şi
calm la situaţia curentă. Problemele politice ar trebui
dezbătute şi rezolvate în Parlament, de către
reprezentanţii aleşi în mod democratic”, se menţionează
în comunicatul emis de Consiliul Europei.
De asemenea, Consiliul Europei a transmis că va
oferi asistenţă Republicii Moldova.
„Respectarea principiilor statului de drept, ale
democraţiei şi ale drepturilor oamenilor este esenţială.
Suntem pregătiţi să asistăm Republica Moldova, stat
membru al Consiliului Europei şi parte a Convenţiei
Europene pentru Drepturile Omului, cu reformele
necesare, inclusiv reforma sistemului judiciar şi lupta
împotriva corupţiei”, conform comunicatului.Uniunea
Europeană a luat la cunoştiinţă deciziile luate sâmbătă
în Parlamentul Republicii Moldova, inclusiv formarea
noului Guvern, condus de Maia Sandu.„Uniunea
Europeană este pregătită să lucreze cu Guvernul
legitim din punct de vedere democratic, pe baza unui
angajament reciproc faţă de reforme şi faţă de
principiile fundamentale din Acordul de Asociere. Re-
spectarea statului de drept şi a democraţiei ar trebui
să rămână pilonii relaţiilor noastre. Acesta este lucrul
aşteptat şi meritat de cetăţenii Republicii Moldova”,
se menţionează în comunicat.
În lumina ultimelor evoluţii care au urmat deciziilor
luare ieri (sâmbătă, n.red.) de către Parlamentul Re-
publicii Moldova, Uniunea Europeană reiterează ferm
apelul la calm şi responsabilitate. Dialogul dintre
reprezentanţii aleşi în mod democratic trebuie să
rămână cheia pentru găsirea unei soluţii la criza
politică actuală”, conform comunicatului emis de
Mogherini şi Hahn.

Denunţ la Parchetul General 
împotriva lui Băsescu: 

Din datele apărute în presă
reiese faptul că a deţinut 
calitatea de colaborator

al Securităţii
Fostul vicepreşedinte al PMP Radu Cristescu a
anunţat marţi că a depus un denunţ la Parchetul
General la adresa lui Traian Băsescu, motivul fiind
faptul că ar fi avut „calitatea de colaborator al
Securităţii”.

„Azi am depus un Denunţ la Parchetul General
împotriva fostului preşedinte Traian Băsescu. Având
în vedere datele apărute în mass media din care
reiese faptul că a deţinut calitatea de colaborator al
Securităţii, nu avea dreptul de a candida şi de a fi
ales in functia de Presedinte al Romaniei - functie pe
care a detinut-o pe parcursul unui numar de doua
mandate si respectiv de a fi inclus in anul 2016 pe
listele la alegerile parlamentare si inclusiv nu avea
dreptul de a candida şi de a fi ales in functia de
senator in Parlamentul Romaniei si de asemenea nu
avea dreptul de a candida la alegerile europarlamentare
din 2019”, a scris Radu Cristescu, marţi, pe Face-
book.
Pe 22 mai, Radu Cristescu a fost exclus din PMP, şi
demis din funcţia de vicepreşedinte, în şediinţa Con-
siliului Executiv Naţional al partidului, de către Traian
Băsescu, Motivul excluderii a fost atacul la adresa lui
Eugen Tomac, Băsescu cerându-i atunci lu iCristescu
să vină cu probe pentru afirmaţiile făcute.
Pe 29 mai, Curtea de Apel Bucureşti a înregistrat la
Secţia Contencios Administrativ Fiscal dosarul deschis
la sesizarea Consiliului Naţional pentru Studierea
Arhivelor Securităţii, care cere stabilirea calităţii de
colaborator al Securităţii pentru Traian Băsescu.
În acţiunea depusă la CAB de CNSAS pentru stabilirea
colaborării cu Securitatea a lui Traian Băsescu, se
arată că fostul preşedinte şi-a turnat colegii şi a
menţinut legătura cu Securitatea ca persoană de
sprijin, până aproape de căderea regimului. În dosar
sunt documente de la SRI şi MApN.

În replică fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat,
pe 6 iunie, că „garantează” că nu are cum să piardă
procesul cu CNSAS, care a cerut instanţei să constate
calitatea sa de colaborator al Securităţii. ”Sunt acuzaţii
fabricate pe lucruri incomplet luate în analiză”, a mai
spus el.

www.mediafax.ro
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de Avocat Robert S. Popescu ESQ

Nu te lăsa înşelat!
Un conducător auto își duce masina la un atelier auto să-i schimbe uleiul, dar

mecanicul îi spune că, de fapt, masina are nevoie de o transmisie nouă. Omul
crede minciuna și plătește $2,000.00 de dolari pentru reparatia recomandată. Ul-
terior află că transmisia nu a fost defectuoasă si că a fost înșelat.

Un zugrav este angajat de o famile să vopsească un apartament pentru suma de
$1,500.00 de dolari și după ce încasează banii, fără niciun motiv legitim, zugravul
cere încă $1,500 de dolari să termine lucrarea, exemplu clasic de “bait and switch”.

Un dealer auto vinde o mașină folosită unei tinere pentru $5,000.00 fără să-i spună
că mașina a fost serios accidentată si că are probleme mecanice serioase. În plus,
dealerul a întors odometrul mașinii să pară că vehiculul are 50,000 de mile mai
puțin decât în realitate.

Toate aceste exemple prezintă situații în care publicul este înșelat de diferite busi-
nessuri. Ce ei pot face atunci când au devenit victimele unor astfel de jecmăniri
depinde de la stat la stat. În general totuși, consumatorii americii sunt protejati prin
lege în multe state de escrocherii și înșelătorii făcute de businessuri.

Spre exemplu: New Jersey are una dintre cele mai potente legi benefice publicului
în acest sens. În New Jersey, legea numită Consumer Fraud

Act (CFA) interzice orice înșelăciune comercială, fraudă, pre-
text fals, promisiune falsă, declarație falsă sau ascundere

de informații importante pentru cumpărător, în legătură cu
vânzarea de marfă, de servicii sau de bunuri mobile sau
imobile.

Pentru a recupera daune în judecată, cumpărătorul trebuie să dovedească că el
sau ea a suferit o pierdere economică reală, ceea ce înseamnă că frauda i-a afectat
buzunarul. Dacă va câștiga procesul, victima va putea recupera de trei ori suma
pierdută, plus onorariile avocaților, plus toate costurile de judecată.

Astfel, în cazurile de mai sus, cel care a plătit inutil $2,000 pentru o transmisie, va
putea recupera $6,000, plus costul de avocat; zugravul va trebui să plătească de
tri ori costul plătit de compărător altui zugrav să termine lucrarea, iar vânzătorul
auto va plăti cumpărătoarei $15,000, pe lângă costul avocatului.

De altfel sunt nenumărate legi în Statele Unite, atât la nivel federal cât și la nivel
de stat menite să protejeze consumatorii. Printre acestea se află Fair Debt Col-
lection Practices Act, the Fair Credit Reporting Act, Truth in Lending Act, Fair Credit
Billing Act, precum și Legea Gramm-Leach-Bliley. Legile federale de protecție a
consumatorilor cad în domeniul activității Comisiei Federale pentru Comerț și a
Ministerului de Justiție.

La nivel de stat, multe state au adoptat legi similare celei din New Jersey, inclusiv
Delaware, Illinois, Maine și Nebraska. În California, Departamentul Afacerilor Con-
sumatorilor supraveghează aproximativ 2,3 milioane de profesioniști în peste 230
de profesii diferite, prin intermediul a patruzeci de entități guvernamentale. Florida,
Delaware și Minnesota impun ca orice contract întocmit între membrii publicului și
orice business trebuie să fie în scris, să fie pe intelesul tuturor și să fie rezonabil
din toate punctele de vedere. 

Avocat Robert Popescu
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Vizita Papei in România
Papa Francisc a binecuvântat România. 

Elogiu adus poporului român

Aproape jumătate de milion de credincioşi, veniţi de peste
mări şi zări, au luat binecuvântarea Papei.
“Vin între voi ca să mergem împreună”, ne-a anunţat din
timp Papa Francisc.
Sub ameninţarea furtunilor, Bucureştiul s-a îmbrăcat vineri,
31 mai, în straie de sărbătoare. La aeroport, sute de tineri
au venit să-l întâmpine şi să-l ovaţioneze pe Suveranul
Pontif. Ajuns cu o cursă de linie, a fost întâmpinat de
preşedintele Klaus Iohannis şi de soţia sa, Carmen, care
i-a spus că e fericită că a sosit.
Clerul catolic, cu tichiu ţe roz, l-a primit ca pe adevă ratul
Uns al lui Dumnezeu. Papa a refuzat să i se pupe mâna.
Mai mult, a sărutat inelul unui ierarh ortodox, un gest
sublim de recunoştinţă pentru Biserica-soră, ortodoxă.
Pe drum spre marele oraş, poliţiştii de pe traseu i-au dat
onorul. Încă din Piaţa Presei, credincioşii l-au întâmpinat
cu urale. “Doar la venirea Regelui am mai trăit aşa o
emoţie”, a po vestit o riverană din zona Arcului de Triumf. 
Maica Francisca, din India, a venit cu surorile sale din
mănăstire în faţa Ateneului să-l întâmpine pe Papă. 
Dacă prima zi a fost una politică, Papa Francisc s-a
întâlnit cu preşedintele Klaus Iohannis şi cu premierul
Viorica Dăncilă, în maratonul ce a urmat Papa Francisc
le-a vorbit românilor despre cultura întâlnirii şi a credinţei
care leagă familii şi aduc copiii de departe.
Ce s-a remarcat a fost starea de împăcare între români.
La Palatul  Cotroceni a primit cadouri de la preşedintele
Klaus Iohannis. Un şir lung de 17 lucruri cu simbolistici
româneşti, plus o minge de fotbal, Papa fiind un înflăcărat
suporter al unei echipe din Argentina.
Ca un iezuit convins, a apărut cu o cruce de tinichea la
reverenda simplă.
Încă din curtea Palatului Cotroceni a spart regulile de
protocol. S-a apropiat de grupul tinerilor, selectaţi bine de
SPP, şi i-a binecuvântat. Unul cu ochelari, la vreo 30 de
ani, l-a tras de spate pentru a face un selfie cu Papa. Su-
veranul nu s-a împotrivit. A zâmbit frumos la cadru.
A mers apoi şi la Patriarhie şi la Catedrala Mântuirii
Neamului. Acolo, Papa a explicat ce înseamnă pentru el
“Tatăl Nostru” şi a îndemnat pe toată lumea să se ierte pe
sine, pe cei care le-au greşit, să lase trecutul în urmă, să
îmbrăţişeze prezentul şi să aibă încredere în viitor.
Despre cultura întâlnirii  şi a binelui
“Cultura întâlnirii ne determină pe noi, creștinii, să trăim

miracolul maternității Bisericii care îi caută, îi apără și-i
unește pe fiii săi. 

În Biserică, unde se întâlnesc rituri diferite, atunci când nu
au întâietate afilierea personală, propriul grup sau etnia,
ci Poporul care îl laudă împreună pe Dumnezeu, se
întâmplă  lucruri mărețe. Să spunem cu tărie: fericit cel ce
crede și are curajul de a crea  întâlnire și comuniune”, a
spus Papa în cadrul predicii de vineri seară de la Catedrala
Sfântul Iosif din Bucureşti.
În ciuda ploii în rafale, bucureştenii l-au ovaţionat îndelung.
“Vivat Papa!” s-a auzit pe toate bulevardele centrale. 
Papa s-a plimbat pe tot traseul cu un Logan, producţie
românească. Le-a vorbit românilor cât de frumoşi sunt şi
plini de speranţă.
„Probabil că niciun lider al lumii nu a vorbit atât de frumos
despre mama România, patria a 20 de milioane, unii
răsfiraţi în toate colţurile lumii”, am spus pe una dintre
televiziuni în timpul vizitei pascale.
Poate că nu am fost niciodată atât de fericite, povestesc
două femei, o mamă şi o fiică, venite de departe și
îmbrăcate în ţol popular.
Papa, într-adevăr, a îm părţit şi împărtăşit fericire la
Bucureşti. Poate de aceea i se spune Prea Fericit.
Sanctitate vine de la latinul “inviolabil”, explica un dascăl
elevilor veniţi, nu aduşi, ca pe timpuri.
„Problema credinţei e lipsa bucuriei, nu a mijloacelor” –
comenta soţiei zicerea Suveranului Pontif un bărbat
îmbrăcat la ţol festiv. Au fost, probabil, printre cei 500 de
fericiţi posesori de locuri în catedrala romano-catolică.
Papa a subliniat în predică, aşa cum s-a auzit la televizor,
că, fără bucurie, oamenii rămân “sclavi” ai propriilor
“mâhniri”, iar problema credinţei constă în “lipsa bucuriei”.
Suveranul Pontif i-a îndemnat pe români să fie “promotorii
culturii întâlnirii”. Programul său a fost unul foarte încărcat
în cele trei zile. Un adevărat turnir creştin. Bucureşti-
Şumuleu Ciuc, via Târgu-Mureş, Iaşi, Bucureşti, Blaj.
Sute de mii de români şi de maghiari, pe un deal din
Harghita.  Papa Francisc a ajuns, sâmbătă, la Șumuleu
Ciuc, cu întârziere. Coloana Papei a fost încetinită de
către Comandamentul Național „Vizita Papei 2019” pentru
a putea fi evacuat un microbuz cu copii, coborâţi de pe
deal, care au îngheţat de frig, au declarat pentru
stiripesurse.ro oficiali ai comitetului interministerial.
Mulţi creştini români şi maghiari s-au rugat pe dealul de la
Şumuleu în noaptea venirii Suveranului. Pe un frig de mai
era un pic și pornea Hruşcă-n turneu, mulţi au trebuit să
apeleze la ajutor medical din cauza crizelor de hipotermie.
Peste 78 de cazuri au fost raportate de către medicii
destinaţi unei uriaşe aglomerări montane.
Credinţa şi iubirea de Papă i-a făcut, probabil, pe mulţi să
reziste frigului şi să nu se gândească la colindele lui
Hruşcă, ci doar la luminăţia ce va veni.
Papa Francisc i-a îndemnat pe cei 100.000 de pelerini
care au venit la slujba susținută la Șumuleu Ciuc să
conviețuiască în pace și să transforme resentimentele în
ceva pozitiv. „Să parcurgem căile împăcării ca Maria”, a
spus Suveranul Pontif.
Suveranul a spus, în timpul Liturghiei de la Șumuleu Ciuc,
județul Harghita, că acest pelerinaj „aparține moștenirii
Transilvaniei, aduce cinstire tradițiilor românești și ungurești
deopotrivă, participă la ele și credincioși de alte confesiuni
și este simbolul dialogului, al unității și al fraternității, un
apel de a recupera mărturiile de credință devenită viață”.
A povestit despre cum Dumnezeu a ales-o pe Fecioara
Maria pentru a începe revoluţia blândeţii.
Papa a cerut ca: predica să fie tradusă mai întâi în limba

română

Papa Francisc a cerut ca predica sa să fie tradusă mai
întâi în limba română. Şi-au făcut prezenţa şi premierul
României, Viorica Dăncilă, dar şi preşedintele Ungariei,
János Áder. Organizatorii declară că la slujbă au fost
peste 110.000 de credincioşi.
Papa a oferit pentru sanctuarul creştin un trandafir de aur.
Conform preotului Olah Jozsef, trandafirul are 84 de cen-
timetri, e făcut din argint şi aurit cu aur de 24 de karate.
Sanctitatea Sa a binecuvântat mai mulţi copii.
De ce se adună an de an credincioşii la Şumuleu?
În anul 1567, conform legendei, secuii catolici din Ciuc şi
Gheorgheni au repurtat o victorie asupra trupelor principelui
Transilvaniei trecut la protestantism, János Zsigmond,
care a vrut ca şi populaţia de aici să treacă la noua
credinţă şi a venit cu trupe dinspre Odorhei spre Ciuc.
„România este «grădina Maicii Domnului»”
Bătălia a avut loc pe culmea Tolvajos din Munţii Harghita,
loc marcat astăzi cu trei cruci uriaşe din lemn. Apărătorii
credinţei au fost conduşi la luptă şi la victorie de către
preotul István din Gyergyóalfalu (astăzi poartă numele
oficial de Joseni). După ce au înfrânt oastea principelui,
s-au dus la biserica din Şumuleu să se închine la statuia
Maicii Domnului şi au făgăduit ca în fiecare sâmbătă a
Rusaliilor să facă pelerinaj la acest loc sfânt.
150.000 de ieşeni,  entuziaşti
Suveranul Pontif a ajuns în cursul serii de sâmbătă la Iaşi.
Peste 150.000 de credincioşi au răzbit ploii. Probabil că
în istoria “dulşelui târg” n-a mai existat aşa o mare de
oameni în admiraţie. O familie de 28 de copii, nepoţi s-a
reunit din toate părţile lumii, pentru a fi alături cu prilejul
venirii Suveranului Pontif. Mama, care are 72 de ani, era
în culmea fericirii. Se împlinea ce prorocea Papa cu acel
iniţiatic “împreună”. Doi băieţi ai ei au îmbrăcat straiele
preoţeşti şi două fete au intrat la mănăstire. Graţie divină,
s-au reunit şi au povestit Sanctităţii Sale fericirea de a fi
din nou împreună.
„România este «grădina Maicii Domnului», iar în această
întâlnire am putut să-mi dau seama de acest lucru, pentru
că ea este o Mamă care cultivă visurile fiilor, care le
păzește speranțele, care aduce bucuria în casă. Este o
Mamă duioasă și concretă, care are grijă de noi. Voi
sunteți comunitatea vie și înfloritoare, plină de speranță,
pe care o putem oferi Mamei. Ei să-i consacrăm viitorul
tinerilor, al familiilor și al Bisericii”, a spus, la Iași, Suveranul
Pontif.
“Credinţa nepieritoare a celor şapte martiri ai  bisericii gre-
co-catolice”
La Blaj, aceeaşi mare de oameni, de creştini veniţi din
toate colţurile Ardealului. Beatificarea celor şapte sfinţi -
Vasile Aftenie, Ioan Suciu, Valeriu Traian Frenţiu, Tit Liviu
Chinezu, Ioan Bălan, Alexandru Rusu şi Iuliu Hossu - a
fost, probabil, cel mai dumnezeiesc gest de compasiune
şi o reverenţă faţă de poporul român făcut de Papa
Francisc, un iezuit pursânge, dar cu mare priză la public.
De la Bookfest am luat o bijuterie de carte - “Credinţa
nepieritoare”, semnată de Lucia Hossu-Longin. Cine vrea
să înţeleagă procesul de beatificare a celor şapte se
poate lămuri în câteva pagini, scrise cu suflet, de către
Lucia Hossu-Longin, o sfredelitoare neîmpăcată în tenebrele
trecutului. Cei şapte n-au abdicat de la Biserica lor. Şi azi
Papa de la Roma i-a răsplătit. Nu le căutaţi moaştele
decât în Cimitirul Săracilor de la Sighetu Marmaţiei! 

romanialibera.ro

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

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

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

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

Numărul hotelurilor de pe litoralul românesc cu servicii
"all inclusive" va ajunge, în această vară, la 29 şi
cumulează peste 13.500 de locuri de cazare, dublu
faţă de situaţia din urmă cu cinci ani, relevă un studiu
întocmit de o platformă de vânzări online.
În sezonul estival din acest an, numărul locurilor "all
inclusive" în hoteluri a crescut cu 3.243, respectiv cu
30% faţă de capacitatea de anul trecut, ceea ce
înseamnă o capacitate de primire a turiştilor de
270.000.
Conform datelor Litoralulromanesc.ro, la finalul verii
trecute, în staţiunile de la malul mării erau 23 de
hoteluri all inclusive, cu 10.333 de locuri şi, într-un
singur sezon, acestea puteau primi peste 205.000
de turişti.
Printre unităţile de cazare care trec la servicii "all in-
clusive", chiar "ultra all inclusive" în acest an se află
Hotelul Paradiso din staţiunea Mangalia (fostul hotel
Siemens şi, ulterior, Mangalia) şi Complexul Blaxy
din Olimp, care devine Atrium by The Beach.
Distribuite pe staţiuni, cele 29 de hoteluri sunt
amplasate după cum urmează: nouă în Mamaia şi
Mamaia Nord, opt în Jupiter şi Cap Aurora, cinci în
Venus, câte două în Eforie Nord, Neptun-Olimp şi
Saturn, respectiv un hotel în Mangalia.
Potrivit sursei citate, numărul hotelurilor de acest tip
aproape s-a dublat faţă de acum cinci ani, când erau
pe litoral doar 15 structuri "all inclusive", şi a crescut
de şase ori faţă de acum zece ani, când la mare
funcţionau doar cinci astfel de unităţi de cazare.
Litoralulromanesc.ro este cel mai mare vânzător de
vacanţe în staţiunile autohtone de la Marea Neagră,
atât ca număr de turişti, cât şi ca vânzări. Compania
a înregistrat, anul trecut, un volum de vânzări de 23
de milioane de euro, iar prin intermediul agenţiei au
ajuns în staţiunile româneşti peste 150.000 de turişti.
Portalul promovează peste 300 de structuri de cazare
în 13 staţiuni de pe litoralul românesc, de la unităţi
de o stea până la cele de cinci stele.

www.dcnews.ro

TOP 10 CELE MAI MARI COMPANII
DIN ROMÂNIA ÎN 2018

ZECE COMPANII MULTINAţIONALE,
NICIUN ANTREPRENOR ROMÂN

Salt spectaculos al Ford România până pe locul
şapte ♦ Daimler iese din top 10 după un an cu
vânzări în scădere uşoară ♦ Lukoil revine în top 10
după un avans de 27% al cifrei de afaceri faţă de
2017.
Cele mai mari zece companii din România au avut în
2018 o cifră de afaceri cumulată de 131 mld. lei (28
mld. euro), în creştere cu 20% faţă de 2017.
Automobile - Dacia, OMV Petrom Marketing şi OMV
Petrom sunt cele mai mari trei companii din România
după cifra de afaceri din 2018, pe un podium
neschimbat faţă de 2017.

Dacia a avut afaceri de 24,7 mld. lei în 2018, în
creştere cu 6,8% faţă de anul anterior, fiind singura
companie din România care reuşeşte să treacă peste
pragul de 20 de miliarde de lei, arată o analiză a ZF
pe baza datelor publice şi a informaţiilor care vor
apărea în catalogul Cei mai mari jucători din economie
– ediţia 2019.
Topul ia în calcul entităţile fiscale aşa cum sunt în-
registrate la Registrul Comerţului, şi nu analizează
rezultatele la nivel de grup.
Prima mutare importantă din top 10 o reprezintă
intrarea Ford între cele mai mari companii locale.
După un salt de 118% al cifrei de afaceri în 2018,
constructorul auto american, ce deţine o fabrică la
Craiova, s-a aşezat pe poziţia a şaptea, cu afaceri
de 10,5 mld. lei în 2018, şi reprezintă un competitor
redutabil pentru podium în condiţiile în care uzina va
începe anul acesta producţia celui de-al doilea model.

www.zf.ro

FMI CERE GUVERNULUI ELIMINAREA
PROGRAMULUI PRIMA CASă ŞI A
NOULUI INDICE PENTRU CREDITE

Fondul Monetar Internaţional (FMI) i-a cerut Guvernului
să elimine treptat programul Prima Casă şi critică
noul indice de dobândă IRCC, spunând că este prea
volatil şi afectează în mod direct clienţii băncilor.

„Sunt două aspecte care ne îngrijorează. În primul
rând, această măsură, acest indice, este foarte volatil.
Şi sursa de volatilitate este dată de lipsă de lichiditate.
Lichiditatea nu este neapărat legată de condiţia
economiei. Dar când este utilizat ca indice, un cost al
volatilităţii poate ajunge să fie suportat de clienţi. O
altă problemă este că noi atunci când mergem la
bancă, nu este normal să plătim la un indice care
urmăreşte ceva ce deja s-a întâmplat în sistemul
bancar, ar trebui raportat la un indice care urmăreşte
starea viitoare a sistemului bancar”, a declarat Jaewoo
Lee, şeful misiunii FMI în România, după o vizită
anuală a instituţiei în România.
El i-a cerut Guvernului s-a elimine în mod treptat pro-
gramul Prima Casă.
În ceea ce priveşte sistemul bancar, reprezentanţii
FMI reamintesc importanţa independenţei BNR, ca
instituţie ce se află în primul rând de apărare.

adevarul.ro

USR PROPUNE Să LUăM PRODUSE
CU MULT ZAhăR, ȚIGăRI ȘI ALCOOL

PE CARTELă?
USR spune ”NU”. La ce spune ”nu” nici nu mai contează,
ei asta spun în general. Acesta este partidul ca a obținut
peste 20% în alegeri, o formațiune fără proiecte constructive,
fără idei, dar cu mult aplomb.
Deputatul Tudor Pop, de la USR, a anunţat joi că a depus
un proiect legislativ care interzice expunerea produselor
de tutun în magazine, dar şi a fumatului în parcuri sau
maşinile în care se află minori şi femei însărcinate. „Am
semnat alături de colegii mei Emanuel şi Adrian o iniţiativă
prin care mutăm practic tutunul şi produsele asociate din
supermarketuri în tutungerii, aşa cum se practică de mult
în ţări civilizate, ţări spre care uneori ne uităm cu admiraţie.
O iniţiativă prin care asociem dispozitivele cu vaporizator
cu produsele din tutun, după cum e şi normal, o iniţiativă
prin care interzicem fumatul în parcuri şi în maşinile în
care se află minori şi femei însărcinate. Prin care împiedicăm
expunerea copiilor la orice mesaj publicitar legat de tutun
si permitem asta doar acolo unde ştim sigur că intră doar
consumatorii adulţi ai acestor produse”, a scris Tudor
Pop. El a catalogat iniţiativa ca fiind „de mega bun simţ”.
După proiectul de lege legat de țigări, cei de la USR vor
să facă ceva asemănător și pentru produsele cu mult
zahăr și pentru acool. Practic, proiectul lor în mai multe
etape ne spune că în câțiva ani o să luam aceste produse
pe rețetă sau pe cartelă, cu aprobare de la stat.
USR, acest partid progresist și cu principii democratice
nu știe decât să propună îngrădirea unor drepturi. Singurul
lor țel este ca oamenii să aibă voie cât mai puține lucruri,
iar asta oricât de frumos ar fi îmbrăcat, pute a comunism
de la 100 de km distanță.
Aceste interdicții pe bandă rulantă arată cu USR îi tratează
pe români ca pe niște dependenți fără control, ca pe niște
copii care nu se mai pot stăpâni când văd reclame și am-
balaje fumos desenate și își arogă dreptul de a fi ei cei
care le spun românilor ce vicii au voie să aibă.
Vorbim de legi împotriva tutunului, alcoolului, împotriva
produselor cu mult zahăr, dar vrem legalizarea marijuanei
și a drogurilor ușoare, alea sunt bune, alea ne ajută să
fim creativi.

gandeste.org

3000 DE MEDICI AU PARAFE FALSE
Avocatul lui Matteo Politi, Daniel Ionascu, cel care il apara
pe medicul cu 8 clase, sustine ca in tara sunt peste 3000
de persoane care profeseaza medicina si care nu au
absolvit studiile conform legilor. Aparatorul trage un semnal
de alarma in acest sens si a solicitat autoritatilor sa puna
la dispozitie numarul parafei  doctorilor dar si daca acestia
sunt inscrisi oficial in tabloul medicilor. Acest document
este cel care atesta daca un medic a parcurs toate etapele
si are toate avizele pentru a profesa acesta profesie.
Matteo Politi 3000 de medici au parafe false„De patru luni
de zile am strigat catre ministrul Sanatatii sa faca publice
parafele care exista in Romania, in asa fel incat sa vedem
daca cel ce are parafa este scris in tabloul medicilor. De
patru luni de zile nu mi-au raspuns. Cer cu toata puterea
sa se faca publice aceste parafe, pentru a putea fi comparate
de orice pacient. Este vorba de siguranta pacientului. Din
datele dosarului, sunt pe teritoriul Romaniei un numar de
3.000 de astfel de falsi medici”, a sustinut avocatul Daniel
Ionascu. Pe de alta parte, Matteo Politi, falsul chirurg
italian sustine ca  are o diploma care a fost recunoscuta in
tara dar ca nu a facut si rezidentiatul, asa cum era normal.
Politi spune ca nu se considera vinovat pentru  ce a facut
deoarece avea cunostintele necesare, doar ca nu avea
toate actele in regula. ”Am diploma in medicina generala si
cursuri de chirurgie estetica despre care stiu ca sunt
suficiente pentru a putea profesa in Romania”, a declarat
falsul estetician. El a mai spus ca atunci cand a venit in
Romania a discutat cu o persoana care i-a precizat ca
este avocat si i-a spus ca toate cursurile sale sunt suficiente
pentru a putea profesa ca medic in tara noastra. Saptamana
trecuta, magistratii Judecatoriei Sectorului 1 au decis
inlocuirea masurii arestului preventiv dispuse de judecatori
in cazul falsului chirug italian cu masura controlui judiciar,
hotararea nefiind contestata de procurori, astfel ca acesta
a fost pus in libertate.

www.national.ro
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TOPUL CELOR MAI MARI AngAJATORI
DIn IT: CInE PL>ngE CEL MAI MULT
DAC< VA fI ELIMInAT< SCUTIREA 

PE SALARIILE SOfTI{TILOR
Filialele locale ale gigantilor americani din IT Oracle si
IBM, alaturi de alte subsidiare ale unor multinationale de
top din industria de inalta tehnologie Ericsson, Endava,
Luxoft si Nokia, care au mii de angajati in cele mai scumpe
cladiri de birouri din Bucuresti si principalele centre uni-
versitare din tara, s-ar numara printre cele mai afectate
companii de o eventuala eliminare a scutirii de impozitul
pe venit pentru programatori, masura propusa de liderii
PNL (ideea a fost copiata de la prezentatorul Antena 3 -
Mircea Badea), principalul partid de opozitie, care a
castigat alegerile pentru Parlamentul European si care
spera sa preia si guvernarea. Pentru fiecare dintre cele
mai mari companii de IT din Romania "factura" eliminarii
scutirii de impozitul pe venit s-ar ridica la mai mult de
zece milioane de lei, conform informatiilor publice si
calculelor ZF. Scutirea de impozitul pe venit, introdusa de
PSD (Adrian Nastase) la inceputul anilor 2000 pentru a
atrage investitiile gigantilor din tehnologie, a rezistat pana
acum indiferent de guvernare, iar plaja de aplicare a fost
extinsa la finele anului trecut pentru noi categorii de IT-
isti. Daca scutirea ar fi eliminata, un IT-ist care castiga
8.000 de lei net astazi va avea un salariu net de 7.200 de
lei. In prezent, Romania are 110.000 de programatori
(dintre care 30.000 sunt scutiti de impozit pe venit), iar
sectorul IT si cel al telecomunicatiilor au o contributie de
6% la formarea PIB-ului, mai mult decat are agricultura.

ZF.ro

TIMIȘORENII SUNT ORIPILAȚI 
DE EVENIMENTELE “CULTURALE” 
DE PROMOVARE A COMUNITăȚII

LGBTO+. PICTURI CU ȘI DE 
hOMOSEXUALI, ÎNTR-O GALERIE

A PRIMăRIEI TIMIȘOARA
Timişoara a devenit pentru prima dată în istoria sa, scena
unor evenimente “culturale” dedicate homosexualilor. Cine
vrea şi cine nu vrea poate ajunge pe la evenimentele or-
ganizate sub titlul “PRIDE Week Timişoara” în diverse
locaţii. Sunt manifestări ale organizaţiei Identity. Education,
la care participă membri ai comunităţii LGBTQ+ locale şi
regionale, prieteni, invitaţi interesaţi să afle mai multe
amănunte despre această comunitate.
Numai că timişorenii aşezaţi şi cu o anumită educaţie nu
au apreciat ceea ce au văzut. Printre aceştia se numără
şi timişoreanul Ştefan Iulian Cojocnean, care a postat pe
pagina sa de facebook următorul comentariu: “Am vizitat
expoziţia de pictură homosexuală ce a avut loc în Atelierul
de urbanism al Primăriei Timişoara. Mi s-a făcut efectiv
milă de gheii, transgenderii şi ce-or mai fi, deoarece
aveau privirile pierdute, neputând să te privească în ochi. 

“Expoziţia” s-a închis mai repede decât era prevăzut, din
lipsa de vizitatori. Sau, vorba unui avocat din Timişoara
despre acest aşa zis “festival” plătit şi de Asociaţia
Timişoara Capitală Culturală Europeană (2021, n.r.) cu
bani din taxele şi impozitele noastre la Primăria Timişoara:
‘O mare prostie, nu există cultură în aşa ceva, singura
diferenţă este preferinţa sexuală pe care eu o respect şi
nu mă deranjează cu nimic. Dar de la preferinţă sexuală
care este o chestiune intimă şi personală, şi nu trebuie
urlat pe stradă, până la a face un eveniment cultural din
asta, e cale lungă. Acum ar trebui făcut şi evenimente
heterosexuale cu vizionare de film şi poveşti etc. Cred că
oamenii implicaţi în organizare ar trebui să îşi folosească
energia în alte scopuri’. P.S. Unde vom ajunge? Pentru
asta, priviţi ultima poză care este un workshop ţinut de
aceşti homosexuali satanişti, copiilor din grădiniţele occi-
dentale…”, spune Cojocnean.
Locaţiile alese pentru “evenimentele culturale” amintite
sunt chiar selecte, pe care timişorenii le respectau şi încă
le respectă: Casa Artelor, Cărtureşti Mercy, Teatrul German,
Ambasada.
PRIDE TM este o iniţiativă Identity.Education care are ca
partener Asociaţia Timişoara 2021 în dezvoltarea proiectelor
pentru traseul “Perspective Fluide – Depăşirea vechilor
mentalităţi prin puterea culturii”.
Manifestarea Pride Week, contestată de comunitatea
baptistă
„Considerăm că organizarea şi promovarea unor astfel
de evenimente, în primul oraş liber de comunism din
România, în care eroii  Revoluției au îngenunchiat şi
chemat ajutorul lui Dumnezeu, este o sfidare a credintei
creştine şi a valorilor pentru care oamenii au murit. De
asemenea, suntem consternați de implicarea unor instituții
publice de cultură şi învățământ universitar în găzduirea
unor evenimente care încalcă etica şi morala creştină.
Vrem să reamintim faptul că în urmă cu doi ani, atunci
când creştinii au organizat o conferință pentru susținerea
valorilor creştine şi a familiei, ni s-a spus că spațiul
universitar este destinat evenimentelor ştiințifice şi educative. 
Ne întrebăm, pe drept cuvânt, în ce măsură evenimente
care sărbătoresc şi promovează imoralitatea au un caracter
ştiințific, cultural şi educativ. Menționăm că respectăm lib-
ertatea fiecărui individ,  indiferent  de opțiunea lui de a-şi
trăi viața, însă organizarea unor evenimente publice care
promovează un stil de viață contrar moralei  şi bunului
simț, nu îşi găsesc locul într-un oraş în care creştinii au
murit pentru libertatea crezului lor. 

Ne dorim ca în oraşul Timişoara şi în județul Timiş, unde
oameni de diferite etnii, religii şi culturi trăiesc în armonie
şi respect reciproc, să existe un climat în care să poată fi
cultivat respectul pentru sanctitatea vieții şi demnitatea
umană. Vom continua să ne rugăm şi să îi iubim chiar şi
pe cei care încalcă morala şi regulile de bun simț, însă
vom continua să afirmăm cu fermitate, claritate şi dragoste
adevărul despre principiile  noastre”, a transmis, sâmbătă,
Ionel Tuţac, preşedintele Comunităţii Bisericilor Creştine
Baptiste din Timişoara.

www.ziuadevest.ro/

ANDREEA MARIN A DAT LOVITURA!
AFACERILE CU CARE DEPăȘEȘTE

TOATE RECORDURILE
Chiar dacă nu mai moderează emisiuni de televiziune,
Andreea Marin încă își păstrează veniturile la cote ridi-
cate.
Datele financiare arată câţi bani câştigă, cu adevărat,
Andreea Marin. Vedeta deţine mai multe firme prin care
îşi derulează afacerile, „A&A Partners SRL”, “A&C Partners
SRL” şi “A&D Partners SRL”, toate specializate în activităţi
de producţie cinematografică, video şi de programe de
televiziune, scrie wowbiz.ro.
Conform ultimelor date de la Ministerul de Finanţe, valabile
pentru 2018, „A&A Partners SRL” a avut un profit net de
162.278 lei, “A&D Partners SRL” unul de 63.8238 lei, în
timp ce “A&C Partners SRL” a bifat o pierdere de 102.613
lei. Aşadar, bilanţul pe 2018 al acestor firme arată că
acestea i-au adus 123.503 lei.
Vedeta mai are o firmă, „Free by AM SRL”, specializată în
“comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi
sau prin Internet”, care a făcut un profit de 105.730 de lei
în 2018. Astfel, toate firmele Andreei Marin au produs
229.233 de lei, adică aproximativ 50.000 de euro.
Ce va face Andreea Marin când va ieși la pensie
Andreea Marin știe ce va face când va ieși la pensie.
Vedeta le-a mărturisit fanilor ce are de gând să facă la
bătrânețe.
Andreea Marin are o grădină ca-n povești. Vedeta se
ocupă de florile ei, dar și de legumele și fructele pe care
le are. Cu orice ocazie pe care o are, prezentatoarea TV
nu ezită să le arate fanilor ei rodul muncii sale. Așa se
face că Andreea Marin știe exact ce va face atunci când
va ieși la pensie.
“M-am hotărât: când mă retrag la pensie, voi fi de găsit
printre florile mele. Nimic nu mă inspira mai mult, umplân-
du-mi totodată privirile şi inima, decât mireasma, culoarea
şi prospeţimea acestui crampei de natură, grădina mea”,
a scris Andreea Marin în dreptul fotografiei din grădină.

www.capital.ro

Fotografii profesioniste
pentru orice ocazie: 

ALEX MARMARA
Tel: (347) 527-6649

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

Și cine sunt ei, SECUII?
Aici, în America, am un coleg și un prieten foarte bun,
de mulți ani, un secui cu numele de Lotzi, care e
căsătorit cu o româncă. Lucrurile păreau foarte stabile
până când prietenul meu Lotzi a început să fie din ce
în ce mai “maghiar “ citind tot ce putea găsi din presa
iredentistă. Locuind pe coasta vestică a continentului,
soția lui, disperată, mă chema la telefon să mă întrebe
ce e de făcut. I-am spus că cel mai simplu este să
facă testul genetic, genomul. Prietenul meu a accep-
tat cu greutate, dar a acceptat. L-am chemat la telefon
după aproape trei luni de zile și l-am întrebat despre
rezultatul testului genetic. Mi-a spus că nu l-a primit.
Dar am auzit-o pe soția lui strigând: “Spune, mă,
adevărul”. ”Curajos”, el mi-a închis telefonul. Sigur că
am chemat-o imediat pe soția lui care, acoperind
vociferările soțului, mi-a spus că nici gând să fie
maghiar. El era “I1b “, nimic altceva decât...Dac! 
Sau mai cam pe “ ungurește “ un Valah împuțit”.
De atunci lucrurile s-au schimbat la 360 ° și prietenul
meu acum se consideră un Pelasg  și nu mai existe
discuții contradictorii pe această temă în familia lor.
Dar să ne întoarcem la secuii noștri ”maghiari”.
Absurditatea vremurilor actuale: steagul secuiesc, cu
însemnele soarelui şi lunii -  specific rumânimii (ele se
află pe steagurile vechilor regiuni, fiind vechi simboluri
dacice), a fost folosit prima oară în alianţa dintre secui
şi Mihai Viteazul, contra ungurilor. 
Acum, ungurii au luat steagul respectiv, ce s-a născut
împotriva lor, şi l-au pus pe Parlamentul lor!!!  
O prostie inimaginabilă!!!

Cauconii, aflăm încă de la Homer, erau
de origine tracă şi trăiau pe râul
Kaukon în Kaukonia,
care cuprindea regiunea Elis şi
părţi din Ahaia şi Arkadia. Ei ar
fi migrat din nordul Peninsulei
Balcanice pe la anul 1600
î.Chr.  Pe cei rămaşi în  vatra
originară Ptolemeus (sec. II
d.Chr.) îi va regăsi cu numele
de cauconensis la nord de
Dunăre printre triburile din
Dacia, în Ţara Bârsei şi în împre-
jurimi, dar fără a trece de Carpaţii
Răsăriteni.  

Prin coroborarea informaţiilor referitoare la teritoriul
lor, dacii cauconi au trăit în sud-estul Transilvaniei
cuprinzând nu numai Ţara Bârsei, ci şi o parte din ac-
tualul judeţ Harghita, spre izvoareleOltului, ca şi părţi
din judeţele Buzău şi Mureş. 
Tot în această zonă, Amianus Marcellinus (sec.IV) a
consemnat existenţa unui ţinut numit Caucaland, iar
mărturia unui soldat roman se referă la un munte Cau-
cas de pe lângă râul Olt. 
Ca urmare a faptului că reprezentau un vechi neam
autohton atestat încă din antichitatea îndepărtată,
lingvistul german Jacob Grimm a considerat firesc să
constate legătura dintre denumirile de cauci, cauconi
şi Caucaland pentru a le asocia acestora şi denu-
mirea de Cogaion (muntele sfânt al dacilor), cu
conotaţia sa religioasă. 
Pe de altă parte,  filologul german J.Wolff considera
că şi denumirea de Kockel cu variantele Kukel şi
Kukula utilizate de saşi pentru a desemna Târ-
navele ar proveni din anticul coca sau cuca, care
înseamnă munte, cu menţiunea că cel mai important
munte din zona Târnavelor se numeşte Cogan,
cu variantele mai vechi Cocan sau Chuchal, ceea ce
indică faptul că originea reală a acestor denumiri este
hidronimul Kukula, menţinut şi astăzi în uz de secui.

Cine nu îşi ştie trecutul nu este vrednic nici de
prezent!

Ținutul secuiesc, cât și apartenența secuilor la
maghiarime, sunt invenții absurde ale acelor ani!

Niciodată nu a existat ținutul secuiesc iar secuii, de-
spre care în vechime ungurii spuneau că
sunt...rumânii aprigi, au fost cea mai persecutată
colectivitate de sub stăpânirea maghiară: Gheorghe
Doja - secui autentic (până acum câteva sute de ani,
secuii aveau nume rumânesti si erau ...( !! ) ortodocși,
deci erau rumâni curati), cel care a condus răscoala
de eliberare a Transilvaniei de sub jugul maghiar, a
fost mișeleste ars pe un scaun incins; dar nu numai
din acel moment a început genocidul etnic împotriva
secuilor: stăpânirea  maghiară i-a obligat să poarte
nume ungurești, să treacă la catolicism si să
vorbească maghiara. 
Cine nu se supunea avea să fie ucis. 
În memoria genocidului îndreptat de unguri împotriva
secuilor stă mărturie Bulevardul Martiriului Secuilor -
aflat la Miercurea Ciuc!!!

De ce aceste adevăruri au dispărut din cărțile de is-
torie? 
Cât de nemernică e această clasă politică, indiferentă
la transformarea unor adevăruri istorice în minciuni
antirumâneşti? 
Câți dintre noi mai știm că Ștefan cel Sfânt al Ungariei
a fost rumân după mamă? 
Câţi dintre noi mai știm că numele de Ungaria e un
nume cu origini tracice, 
Ungro-Valahia - un nume străvechi ce face referinţă
la pământul negru (Neagra Valahie) al Panoniei
Tracice? ) 
Să nu uităm că Budapesta mai are o urmă de
rumânism tracic în ea: steagul roșu, galben și albas-
tru, prezent pe frumoasa primărie a acestui oras! 
Toate aceste asocieri dintre toponime şi etnonime
puse de mult în evidenţă de savanţii germani, conduc
la concluzia că tribul dacic al cauconilor este unul şi
acelaşi cu neamul sikuli-lor, adică al secuilor care
ocupă şi astăzi acelaşi ţinut şi mai ales folosesc
străvechea denumire de Kükülö. 
Numai în legătură cu acest hidronim ţinutul lor a şi
purtat denumirea de Ciculia, iar locuitorii numele de
ciculi, aşa cum au consemnat călătorii străini. 
Dar numele de ciculi trece uşor la forma siculi, de
unde şi forma de secui. 
Viteji, aidoma cauconilor din Elis, siculii dacici şi-au
păstrat conştiinţa de autohtoni, mândri de faptul că
erau stăpâni pe ţinuturilor lor, ceea ce a impus
recunoaşterea demnităţii lor colective.
Captaţi treptat în sfera de interes a coroanei de la
Buda, aşa după cum arată şi A.D.Xenopol în ”Istoria
românilor din DaciaTraiană”, (Ediţia III, Bucureşti
1988, Vol III pag.224) ei au fost maghiarizaţi prin mi-
jloace din ce în ce mai dure, mai ales după anul 1848.
Pentru a forţa desprinderea lor definitivă de masa
covârşitoare a autohtonilor din Ardeal, istorigrafia tim-
pului le-a atribuit diferite origini bizare, care se con-
trazic între ele şi ca atare se anulează reciproc.  
În încercarea de a suplini lipsa oricăror dovezi care
să ateste o pătrundere a lor în Ardeal, cum a fost cea
a saşilor intens susţinută decoroana maghiară, istoricii
au vehiculat şi mai vehiculează diferite plăsmuiri refer-
itoare la originea secuilor oscilând penibil între a-i
considera avari, gepizi, huni, pecenegi etc, deşi ei
sunt autohtoni, sunt membrii străvechiului neam dacic
al cauconilor, primii care au dat nume locurilor pe care
trăiesc. 
Ei au conservat până astăzi nu numai nişte toponime
de vârstă neolitică, ci serii toponimice de vârstă
neolitică uneori identice cu cele din zona Sibiu, ceea
ce reprezintă o altă mare dovadă a faptului că sunt
băştinaşi.

Recapitulând, va trebui să arătăm lumii întregi că
cei numiţi astăzi secuii sau siculii sunt 
urmaşii autohtonilor denumiţi caucoli,

iar mai târziu ciculi fiindcă au trăit
şi trăiesc pe văile râurilor denu-
mite încă din antichitate prin
hidronimul autohton Kukula. 
Ca o altă dovadă că râurile
Kukala au o denumire rumâ -
neas că arhaică, aceeaşi spiri-
tualitate rumânească a atribuit

unui râu din bazinul Siretului
omonimul Cucalea.
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ZIUA DRAPELULUI

Ziua Drapelului Național 
al României

Ziua de 26 iunie a fost proclamată Ziua Drapelului
Național prin Legea nr. 96 din 20 mai 1998. Conform
legii, această zi va fi marcată de către autoritățile pub-
lice și de celelalte instituții ale statului prin organizarea
unor programe și manifestări cultural-educative, cu
caracter evocator sau științific, consacrate istoriei pa-
triei, precum și prin ceremonii militare specifice, orga-
nizate în cadrul unităților Ministerului Apărării
Naționale și ale Ministerului de Interne.
Scurtă istorie a Zilei Drapelului Național
• În 1834, când Țările Române au început să se dez-

volte din punct de vedere economic, când conștiința
națională cerea unitatea și libertatea țării, domni-
torul Țării Românești, Alexandru D. Ghica Vodă, a
obținut de la otomani învoirea „de a pune steag
românesc corăbiilor negustorești și oștirii"

• Steagul destinat corăbiilor avea două culori (galben
și roșu), cel atribuit armatei era compus din trei
(roșu, galben și albastru) și un vultur la mijloc.
Acesta este socotit drept începutul adoptării tricol-
orului pe pământ românesc.

• O informație o descoperim printre mărturiile unui
francmason Jean Alexandre Vaillant, (chemat și sta-
bilit în Muntenia în 1830, profesor și director al
„Colegiului Sf. Sava” din București 1831-1834),
potrivit căruia tricolorul ar fi fluturat pentru prima
dată în ziua de 29 iulie 1839, pe muntele Pleșuva
(zona Comarnic – jud. Prahova) Astfel, arborarea
de către Vaillant a tricolorului ca drapel al Princi-
patelor este, poate, cea mai veche atestare
documentară a acestui fapt.

• Tricolorul românesc era cunoscut încă din deceniul
4 al secolului XIX drept simbol național cu cel puțin
un deceniu înainte de oficializarea sa.

• În timpul revolutiei de la 1848, Tricolorul a fost adop-
tat ca simbol al națiunii în prima zi a victoriei
revoluției burghezo – democratică (1848 – 1849),
14/26 iunie, când a avut loc abdicarea domnitorului
Gheorghe Bibescu, instaurarea Guvernului provi-
zoriu de la București și promulgarea decretului nr.
1 de instituire a drapelului național.

• Revoluționarii de la 1848, atât cei din Transilvania,
cât și cei din Țara Românească, au arborat steagul
tricolor, ca simbol al luptei lor, având inscripționat
lozinca: „Frăția”: „Dreptate – Frăție” și dându-i den-
umire de „stindard al libertății”. O lună mai târziu,
„văzând cu nu s-a înțeles încă cum trebuiesc făcute
stindardele naționale“, decretul guvernamental nr.
252, din 13 iulie1848, preciza din nou că “stindard-
ele vor fi tricolore. Culorile sunt: albastru închis, gal-
ben deschis și roșu carmin”. Ele vor fi dispuse
vertical și vor fi aranjate în ordinea următoare:
„lângă lemn vine albastru, apoi galben și apoi roșu
fâlfâind“. În Adunarea populară desfășurată pe
dealul Filaretului din București, în ziua de 15 iunie
1848, s-a celebrat ziua de 11 iunie, începutul
revoluției, ”zi de mântuire pentru toată România”,
sub flamurile tricolore. Tot în acel an istoric 1848,
în acea impresionantă Adunare de la Blaj, 3/15 mai,
s-a înălțat „flamura cea mare tricoloră a națiunii
române”, a întregii națiuni române.

• Potrivit unei alte ipoteze tricolorul se impune ca
drapel național in 1859, odată cu dubla alegere a
lui Alexandru Ioan Cuza, culorile steagului fiind dis-
puse însă pe orizontală. Primul drapel din 1859,
aflat în uz pina în 1862, a avut fîșia albastră plasată
sus, urmând ca, în a doua parte a domniei lui Cuza,
fîșia roșie să fie dispusă pe partea superioară.
După venirea lui Carol I, steagurile vor avea benzile
dispuse pe verticală, România aliniindu-se astfel
regulilor respectate de steagurile europene.

• Ziua Drapelului Național a fost instituită pentru a
marca ziua de 26 iunie 1848, când Guvernul
revoluționar a decretat ca Tricolorul - roșu, galben
și albastru - să reprezinte steagul național al tuturor
românilor; cele trei culori împărțite în mod egal
reprezintă principiul egalității, orientarea culorilor în
sus semnifică verticalitatea, cifra trei este numărul
perfect, pe lângă țara noastră mai existând alte trei
țări europene tradiționale cu steagul tripartit în mod
egal și vertical: Franța, Italia și Belgia.

Drapel (de Ziua Drapelului nostru Tricolor)
de Dan Mitrache

Flutură demn drapel peste Carpaţi,
Îmbrăţişând fin dealuri şi câmpii,
Râuri şi fluviu, deltă, toţi ca fraţi
Mângâind Marea Marii Românii.

Valul de roşu clocoteşte-n vânt,
Dintr-un prea-sfânt de viteaz sânge dac,
Şi maci în câmpuri mlădie-n pământ
De dulce Eden, oglindind în lac.

În nuferi galbeni, înfloreşte locul,
Şi-n holdele cu aur unduind,
Acolo unde s-a oprit norocul
Sălaş să-şi facă, suflete-ncălzind.

Iar din înalt, albastrul unui cer,
Cu aer de pădure împresoară
Un viu de stâncă, marele mister
Ce devoalează-n glia milenară.

Rondelul Drapelului Naţional
de Costel Avrămescu

Îl înălţăm solemn la zile sfinte
Simbolizând gratitudine şi dor
Pentru eroii noştri din morminte
Şi-al lor drapel de luptă-nsufleţitor.

Scump însemn de-aducere-aminte,
Pavăză împotriva oricărui asupritor,
Îl înălţăm solemn la zile sfinte
Simbolizând gratitudine şi dor.

Şi vreau să cred de-acum-nainte
Că,-n sfântul nost drapel tricolor,
Încă, mai flutură suflet fierbinte
Ca un stindard de regăsire-n viitor,
Chiar de-l nălţăm solemn la zile sfinte.
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Donald Trump acuză Uniunea
Europeană de concurenţă neloială

prin reducerea valorii euro
Preşedintele american,
Donald Trump, a acuzat,
marţi, Uniunea Euro -
pea nă de reducerea
intenţionată a valorii
monedei euro, generând
dezavantaje comerciale
pentru Statele Unite.
"Euro şi alte monede
sunt devalorizate faţă
de dolar, generând un

mare dezavantaj pentru SUA", a transmis Donald Trump
prin Twitter.
Preşedintele SUA a acuzat şi Rezervele Federale din
SUA de menţinerea unei dobânzi de referinţă foarte mari.
"Rata dobânzii de referinţă stabilită de Rezervele Federale
este prea mare, în plus faţă de ridicola înăsprire cantitativă!
Nu au nicio idee!", a acuzat Donald Trump.

WSJ: Kim Jong Nam, fratele vitreg
al actualului lider al Coreei de

Nord, asasinat în februarie 2017,
era informator CIA

Kim Jong Nam, fratele vitreg al actualului lider de la
Phenian, care a fost asasinat în februarie 2017 în Malaysia,
era informator al Agenţiei Centrale de Informaţii din SUA,
potrivit publi ca ţiei The Wall Street Journal, informează
coti dianul The New York Times.
Potrivit WSJ, care citează o "persoană cunoscătoare a
chestiunii", Kim Jong Nam s-a întâlnit în mai multe rânduri
cu agenţi CIA.
"Mai mulţi foşti oficiali americani au declarat că fratele
vitreg, care locuia în afara Coreei de Nord de mulţi ani şi
nu avea o bază de putere cunoscută la Phenian, este
puţin probabil să fi putut furniza detalii despre mecanismele
interne secrete ale ţării", se afirmă în materialul publicat
luni de WSJ.
Totodată, foştii oficiali din SUA au mai afirmat că, în mod
aproape cert, Kim Jong Nam avea contacte şi cu servicii
secrete din alte ţări, în mod particular din China, mai
relatează publicaţia americană.

Oficiali sud-coreeni şi americani au afirmat că autorităţile
nord-coreene au ordonat asasinarea lui Kim Jong Nam,
aparent în urma criticilor aduse regimului de la Phenian.
Coreea de Nord însă a respins acuzaţiile.
Potrivit sursei citate de WSJ, Kim Jong Nam s-a deplasat
în februarie 2017 în Malaysia pentru a se întâlni cu un
oficial CIA, însă este posibil ca acesta să nu fi fost singurul
scop al vizitei.
Kim Jong Nam a fost ucis la aeroportul din Kuala Lumpur,
Malaysia, cu ajutorul agentului neurotoxic VX.

Rusia va livra în iulie Turciei 
sistemele antiaeriene S-400

Rusia intenţionează să furnizeze Turciei sistemele antiaeriene
S-400 în luna iulie, a anunţat marţi Kremlinul, în contextul
tensiunilor dintre Ankara şi Washington.
"Acordurile dintre Rusia şi Turcia sunt onorate la timp,
ţinând cont de actualul context. Nu există probleme bilat-
erale", a declarat Iuri Uşakov, un consilier prezidenţial
rus, citat de agenţia Reuters.
Întrebat dacă sistemele S-400 vor fi livrate Turciei în iulie,
oficialul rus a precizat: "Da, aşa plănuim".
Ankara a comandat un sistem antibalistic şi antiaerian rus
S-400, dar cazul a amplificat tensiunile dintre Turcia şi
Statele Unite, aliaţi în cadrul NATO. Statele Unite avertizează
că sistemele S-400 nu sunt compatibile cu echipamentele
NATO, formulând temeri că ar putea fi expuse date secrete
de tip tehnic despre avioanele militare americane F-35,
pe care Turcia vrea, de asemenea, să le achiziţioneze.

Un elicopter a lovit o clădire
din New York

Cel puţin o persoană a decedat după ce un elicopter s-a
prăbuşit luni pe acoperişul unei clădiri din cartierul
Manhattan, a anunţat Departamentul de Pompieri din
New York pe Twitter, potrivit postului Euronews.

Poliţia şi Departamentul de Pompieri din New York au
anunţat că un elicopter a lovit o clădire din cartierul Man-
hattan, a anunţat The New York Times şi CNN.
Potrivit mass-mediei, victima este pilotul elicopterului.
Iniţial, doi oficiali locali au declarat că la bordul elicopterului
se afla o persoană, care a fost rănită.
Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a declarat
că este foarte posibil ca pilotul să fi încercat o aterizare
de urgenţă pe acoperişul clădirii. În urma impactului s-a
produs un incendiu, pe care pompierii au reuşit să îl con-
troleze, a mai spus guvernatorul, citat de CBS.
„Din primele informaţii, se pare că elicopterul a aterizat
forţat, a aterizat de urgenţă pe acoperişul clădirii. S-a
produs şi un incendiu în momentul în care acesta a atins
acoperişul. Persoanele care se aflau în clădire au declarat
că au simţit cum clădirea se mişcă. Departamentul de
Pompieri consideră că incendiul este sub control. Există
posibilitatea să existe victime printre persoanele de la
bordul elicopterului. (...) Persoanele din clădire nu au fost
rănite”, a declarat Cuomo.
Una dintre cauzele care ar fi putut duce la producerea
acestui incident ar putea fi ceaţa.
Clădirea-turn, care are 50 de etaje, a fost evacuată în
urma incidentului.

Esplanada din faţa catedralei
Notre-Dame din Paris, 
redeschisă publicului

Esplanada din faţa Notre-Dame, monumentul simbol al
oraşului Paris care a fost afectat de incendiul din 15
aprilie, ar putea fi redeschisă publicului săptămâna viitoare,
au anunţat reprezentanţii primăriei arondismentului IV,
unde se află edificiul, potrivit Le Figaro.
Un nivel de plumb care depăşeşte limita maximă admisă
a fost detectat în sângele copiilor care locuiesc în zonă,
iar autorităţile din domeniul sănătăţii publice le-au recomandat
femeilor însărcinate şi tinerilor să îşi facă analize medicale
în acest sens.  O companie desemnată de stat s-a ocupat
de curăţarea reziduurilor toxice, iar noi mostre vor fi
colectate înainte ca esplanada să fie deschisă publicului,
au mai spus reprezentanţii primăriei.
Un loc de rugăciune va fi instalat în faţa Notre-Dame,
după redeschiderea esplanadei, la cererea monseniorului
Patrick Chauvet, rectorul lăcaşului de cult.
Victima unui incendiu izbucnit în aprilie, Catedrala Notre-
Dame, care era vizitată anual, în medie, de 12 milioane
de persoane, a fost parţial distrusă, fleşa şi o mare parte
din acoperiş prăbuşindu-se sub flacări.
Pe 11 mai, Adunarea Naţională a Franţei a adoptat un
proiect de lege pentru restaurarea Catedralei Notre-Dame
în cinci ani, un termen considerat de unii experţi "ambiţios".
Până în prezent, s-au strâns aproximativ un miliard de
dolari din donaţii pentru restaurarea Catedralei Notre-
Dame. Experţii au estimat că restaurarea ar urma să
coste între 600 şi 700 de milioane de euro. Au existat
propuneri ca diferenţa de bani rămasă după restaurare să
fie folosită pentru reabilitarea unor biserici şi catedrale
aflate în stare de degradare.

www.mediafax.ro

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

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

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

Pentru informații suplimentare sunați la 1(818) 766-3764 
sau scrieți la email gabrielavio@sbcglobal.net
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Un român ajuns politician
în Spania 

Manuel Păduraru, mem-
bru în Partidul spaniol
Ciudadanos, e primul
consilier străin de la
Primăria orașului Castel-
lón de la Plana, locali-
tatea în care trăiesc
14.000 de români.
Jurnaliștii Elena Stancu
și Cosmin Bumbuț aduc
pentru cititorii Libertatea
povestea unui român

care a intrat în politica din Spania. Manuel Păduraru
a ajuns în Spania în 2004, când avea 24 de ani. Nu-
i lipsea nimic în România: avea casă, mașină și o
afacere în Târgoviște, dar se săturase de corupție.
„Îmi doream să fie și la noi ca în Occident: să
funcționeze legile, drepturile, serviciile sociale”, spune
el. „Sunt o persoană corectă, muncitoare, și, dacă
rămâneam în țară, trebuia să accept sistemul. Am
vrut mai mult pentru viața mea”. Și-ar fi dorit să
meargă într-o țară nordică, pentru că e genul de om
căruia îi plac regulile și disciplina, dar cei mai mulți
dintre cunoscuții lui trăiau în Spania. „În Norvegia
cunoșteam un român, în Belgia, unul, în Germania,
trei, și în Castellón, 200. Aici erau colegi de liceu,
vecini, cunoscuți de-ai mei din Târgoviște și mi-a
fost mai ușor”. A învățat spaniola citind ziarele A
găsit de lucru la negru în construcții în prima
săptămână după ce a ajuns în Castellón. „În 2004,
când am venit eu, nu era ceea ce vedem acum în
Castellón – toată centura orașului nu exista”, spune
Manuel Păduraru. „S-a construit mult cu românii,
care au adus o contribuție mare la economia Spaniei”.
Manuel Păduraru, membru în partidul spaniol Ciu-
dadanos, e primul consilier străin de la Primăria
orașului Castellón de la Plana Manuel a lucrat în
construcții până în 2007, când a făcut un curs de
șase luni și s-a angajat ca agent de vânzări la Mer-
cedes. A schimbat mai multe locuri de muncă: a fost
interpret pentru La Guardia Civil și pentru judecătorie
într-o perioadă în care unii români aveau probleme
cu legea, iar în ultimii ani a fost administrator la un
service auto. „Când am plecat din țară, nu m-am
gândit că plec de tot. Am zis că stau câțiva ani,
strâng niște bani și pe urmă mai văd”, spune el.
Urmărește presa din România și din Spania – a
învățat limba spaniolă citind ziarele – și e la curent
cu ce se întâmplă în politică. În 2014, s-a înscris în
Partidul Ciudadanos, un partid naționalist, de cen-
tru-dreapta, care se opune mișcărilor de independență
din Catalonia și Țara Bascilor. Manuel a înființat
filiala din Castellón a partidului împreună cu încă 16
membri spanioli și, la scurt timp, a fost ales secretarul
organizației. Primul consilier nespaniol din istoria
localității La alegerile locale din mai 2015, Ciudadanos
a obținut patru locuri de consilieri la Primăria din
Castellón de la Plana, iar Manuel Păduraru a devenit
primul consilier din Castellón de altă naționalitate
decât cea spaniolă. În prezent, la Primăria din
Castellón sunt doi consilieri români – Manuel Păduraru
și Monica Barabas de la partidul socialist PSOE,
care a devenit consilier după ce câțiva colegi de-ai
ei și-au dat demisia. Manuel Păduraru stă de vorbă
cu alți consilieri în sala de ședințe a Primăriei din
Castellón de la Plana Românul votat de spanioli
Manuel spune că nu a fost ales de români, ci de
spanioli, pentru că românii nu votează, deși sunt
rezidenți și au dreptul să participe la alegerile locale
din Spania. De-a lungul anilor, mai mulți politicieni
spanioli au încercat să-i convingă pe români să
voteze, dar numărul celor care s-au prezentat la vot
a fost foarte mic. Manuel Păduraru stă de vorbă cu

alți consilieri în sala de ședințe a Primăriei din
Castellón de la Plana „Eu cred că la români e o
problemă de educație socio-politică-culturală și de-
asta nu se implică”, spune Manuel. Mulți cunoscuți
de-ai lui români i-au spus că n-are nici o șansă să
fie ales și că partidul nu-l va pune pe o poziție
eligibilă, pentru că e român. Manuel s-a bucurat să
le arate că se înșală. De când e consilier, Manuel a
renunțat la jobul de administrator al unui service
auto și se ocupă doar de munca lui la primărie. Face
parte din Patronato Municipal de Turismo de Castellón,
o instituție care are un buget de două milioane de
euro – Primăria din Castellón are subordonate trei
patronatos care se ocupă de turism, sport și fiestas.
Cum rezolvă problemele cetățenilor Săptămânal,
participă la comisiile informative de la Primărie, unde
se discută diverse probleme ale orașului. „Castellón
are mai multe consilii – Consiliul de siguranță,
Consiliul pentru bătrâni, Consiliul de cultură, Consiliul
de film etc. –, iar eu fac parte din trei dintre acestea.
Mă ocup în principal de siguranța transportului și de
construirea de noi piste de biciclete”, explică Manuel
Păduraru. Manuel Păduraru stă de vorbă cu un
coleg din Ciudadanos în sala de ședințe a Primăriei
din Castellón de la Plana În Spania, fiecare oraș are
mai multe asociații de vecini, iar Manuel ține legătura
cu acestea. „Îmi spun că n-au un coș de gunoi
aproape de casa lor sau că s-a ars becul pe stradă
și de trei zile n-a venit nimeni să-l schimbe sau că
tinerii se strâng seara și fac gălăgie. Eu mă duc în
comisie la primărie și le arăt colegilor o poză sau le
spun: «Se poate, vă rog, mai multe patrule de poliție
în zona asta?»”. Îl ascultăm pe Manuel și ne mirăm,
iar el se miră de mirarea noastră, pentru că trăiește
de 14 ani în Spania și nu-și poate imagina altfel
viața orașului. Însă nouă ne e greu să ne imaginăm
o primărie din România în care consilierii
supraveghează curățenia, parcurile, liniștea publică
și construcția de noi piste de biciclete. Îi spunem
asta și lui Manuel, care ne mărturisește că în
Castellón românii nu se implică în asociațiile de
vecini și în viața orașului. Portret de Găești, mizerie
și mașini mai luxoase decât în Spania „Spaniolii au
o vorbă: «Aportar nuestro granito de arena». Fiecare
individ are datoria față de societate de a contribui cu
ceva. De fiecare dată când merg în Găești (localitate
în care s-a născut Manuel și unde locuiește mama
lui), văd blocuri gri, gropi, mizerie și două, trei terase
de lux unde sunt parcate mașini cum nu văd eu în
Spania. Cum pot oamenii să trăiască așa și să nu
evolueze cu nimic? OK, politicienii sunt corupți, dar
nici oamenii nu vor să se schimb: toți fac șmecherii.
La Spania critic multe, dar mai puține ca la România”.
Manuel Păduraru citește ordinea de zi în sala de
ședințe a Primăriei din Castellón de la Plana De
când a venit în Spania, Manuel spune că i s-a
schimbat mentalitatea și interacționează altfel cu
oamenii. „Când un om traversează pe unde n-are
voie nu mă apuc să-l claxonez și să-l blochez:
economisesc nervi, că n-am nimic de pierdut. În
România avem orgoliul ăsta că noi suntem mai
deștepți și mai frumoși și că trebuie să ni se dea
dreptate”. S-a transformat el însuși în privința felului
în care acceptă minoritățile sexuale Însă cea mai
mare schimbare în cei 14 ani departe de România
este felul în care vede azi drepturile persoanelor
LGBT. „Eu sunt conservator și în România aveam o
atitudine de neacceptare, dar îmi dau seama că
lumea se schimbă, că nu dețin adevărul absolut și
că sunt lucruri în viață pe care trebuie să le accepți.
Aici sunt norme sau legi care intră în contradicție cu
educația noastră și îți dai seama că lumea a evoluat
și că trebuie să evoluăm și noi, să ne adaptăm”.
Manuel Păduraru, membru în partidul spaniol Ciu-
dadanos, e primul consilier străin de la Primăria
orașului Castellón de la Plana Manuel nu a mai

plecat în concediu din 2015, de când a devenit
consilier la primărie. Și-a luat doar câteva zile libere
ca să meargă la Găești și s-o viziteze pe mama lui,
care e grav bolnavă. Anul acesta s-a ocupat de
campania electorală și a fost mai aglomerat ca
oricând; pe 26 mai, în Spania sunt trei rânduri de
alegeri în aceeași zi: europarlamentare, locale și re-
gionale. Protest față de tauri! În jur de 30 de persoane
s-au strâns joi dimineața în Plaza Mayor, în fața
Primăriei din Castellón de la Plana, și protestează
pașnic. Încercăm să descifrăm ce scrie pe bannerele
lor și să aflăm ce nemulțumiri i-au scos pe oameni
în stradă. Dar motivele lor nu sunt legate nici de
corupție, nici de mizeria din spitale sau de vreo ne-
dreptate strigătoare la cer. Manuel Păduraru în fața
Primăriei din Castellón de la Plana Oamenii sunt
nemulțumiți că în perioadele în care sunt sărbători
în oraș – iar în Spania mereu se găsește un pretext
pentru fiesta – nu sunt stabilite cu exactitate orele la
care sunt eliberați taurii pe străzi, iar asta le încurcă
activitățile cotidiene. Așa că oamenii aceștia au venit
astăzi în fața primăriei, ca să le ceară autorităților să
stabilească un program pentru encierros de toros
(alergatul taurilor) în zilele de sărbătoare. Sala de
ședințe, Primăria din Castellón de la Plana. În mijloc,
primarul orașului, Amparo Marco. În picioare, la
pupitru (atril) vorbește românca Monica Barabas de
la partidul socialist spaniol PSOE. Primul de pe
rândul de sus, dreapta, este Manuel Păduraru de la
partidul Ciudadanos. Ambii români sunt consilieri la
Primăria din Castellón de la Plana. Tabloul din sala
de ședințe îl înfățișează pe Regele Felipe al VI-lea
al Spaniei. Intrăm în sala de ședințe a primăriei,
acolo unde cei 27 de consilieri și primarul orașului,
Amparo Marco, se pregătesc de ședință. În sală
sunt vreo 10 funcționari publici care stau în picioare
și țin în mâini foi A4 pe care scrie: „Igualdad sindical”,
„Queremos transparencia” și „Basta de favoritismos”.
Angajații primăriei cer salarii egale și șanse corecte
de a promova prin concurs într-o funcție mai înaltă.
Protest al funcționarilor publici în sala de ședințe a
Primăriei din Castellón de la Plana Manuel ne spune
că la primărie dai mereu peste un protest, pentru că
cetățenii spanioli sunt obișnuiți să-și ceară drepturile
și să tragă la răspundere autoritățile. ”Românii nu
au cultura asta”, spune el. „Noi datorăm ceva țării
noastre” Deși e critic la adresa românilor și a
României, Manuel nu s-a gândit niciodată să renunțe
la cetățenie. „Ca rezident ai multe drepturi, dar nu
poți să fii polițist, pompier, judecător, procuror sau
funcționar public de la un anumit grad în sus. Eu, de
exemplu, nu pot să fiu deputat”. Manuel face parte
din Consiliul Românilor de Pretutindeni – ”un organ
aproape inexistent”, cum îl numește el – și a fost în
mai 2018 în România la invitația președintelui Klaus
Iohannis. „Am fost 15 români din 10 țări și fiecare a
zis problematica din țara lui. Eu i-am spus președintelui
că una dintre problemele ce afectează românii din
Spania e lipsa unui acord privind dubla cetățenie”.
Manuel Păduraru stă de vorbă cu un coleg din Ciu-
dadanos în sala de ședințe a Primăriei din Castellón
de la Plana După ce a intrat în Consiliul Românilor
de Pretutindeni, Manuel a încercat să se implice
activ, dar s-a izbit de dezinteresul autorităților române.
„Suntem în afara țării patru-cinci milioane de români
– statul român ar trebui să folosească experiența
noastră”, spune el. ”Noi datorăm ceva țării noastre,
educația și tot ce s-a investit în noi, și cred că ar
trebui să dăm ceva înapoi. Spania mi-a schimbat
mentalitatea foarte mult și eu pot să ofer viziunea a
două culturi”. 
Citeşte întreaga ştire:Cum explică un român ajuns
politician în Spania alegerea sa: se săturase de
corupție! „Am vrut mai mult pentru viața mea.”

(Libertatea)
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Prima femeie pilot pe avion
supersonic din România. 

Povestea de viaţă a Simonei Maierean, reprezentanta
sexului frumos care a scris istorie în aviaţia de la noi
Simona Maierean, prima femeie pilot pe supersonic
din România, a declarat pentru MEDIAFAX care
sunt impresiile sale după 10 ani de la primul zbor,
care a fost cel mai dificil moment pentru ea şi ce
aspiraţii are în prezent. Ea a debutat la manşa unui
avion cu un piston, apoi MIG-21 LanceR şi C17
Globemaster.

Imaginea articolului Ce dorinţă are prima femeie
pilot pe avion supersonic din România. Povestea de
viaţă a Simonei Maierean, reprezentanta sexului
frumos care a scris istorie în aviaţia de la noi
Ce dorinţă are prima femeie pilot pe avion supersonic
din România, la 10 ani de la primul zbor. Povestea
de viaţă a Simonei Maierean, reprezentanta sexului
frumos care a scris istorie în aviaţia de la noi
În luna martie a acestui an s-au împlinit 10 ani de la
primul zbor pe care prima femeie ofiţer de aviaţie
din România l-a executat cu o aeronavă care
depăşeşte bariera sunetului, un MIG-21 LanceR.
Este vorba despre Simona Maierean, născută la
data de 17 aprilie 1984 la Comăneşti, Judeţul
Suceava. Zborul a avut loc pe data de 13 martie
2009. Pentru a ajunge la performanţa de a ajunge la
manşa unui avion de vânătoarea, Simona Maierea
a urmat cursurile Academiei Forţelor Aeriene “Henri
Coandă“ din Braşov. Prima dată când s-a ridicat de
la sol a făcut-o într-un zbor cu un aparat Iak-52,
ulterior fiind repartizată pe IAR 99 Standard.
10 ani au trecut repede. Atât zilele de dinaintea
acelui zbor, cât şi zborul în sine au rămas în memoria
mea şi le readuc ori de câte ori simt nevoia unui
imbold. Primul zbor nu a fost unul la viteză supersonică.
Zborurile supersonice au venit un pic mai târziu în
programul de pregătire. Cu toate acestea, primul
zbor cu un avion de vânătoare fie el în regim
supersonic sau nu, e diferit de tot ceea ce am zburat
până şi după acea perioadă. Te pregăteşti din toate
punctele de vedere teoretic, fizic şi inclusiv mental
pentru absolut orice zbor, dar primele zboruri indiferent
de tipul aeronavei au ceva diferit. (...) Nu vreau să
fac din asta ceva care să sune ca o poveste pentru
că zborul în sine este o provocare, iar în spatele
oricărei misiuni e o muncă continuă şi în acelaşi
timp o asumare pentru tot ceea ce se întâmplă
acolo. Trebuie să fii prezent şi conştient de fiecare
moment pentru a nu rămâne <în urma avionului>”, a
declarat Simona Maierean, într-un interviu acordat
agenţiei de presă MEDIAFAX. a fosacela de a
renunţa la zborul cu aparatul care i-a oferit satisfacţii,
MIG-ul 21 LancerR.

“Unul din cele mai dificile momente a fost acela
când am decis să plec de la aviaţia de vânătoare. A
fost una dintre cele mai grele decizii de până acum
care cred că mi-a schimbat complet viaţă cam pe
toate planurile. Deşi a durut, decizia a fost urmată
de o importantă etapă evolutivă în formarea mea
profesională. Iar faptul că am avut şansa şi o am în
continuare să fac parte din diferite <lumi> ale aviaţiei
m-a ajutat să-mi pot face o imagine mai clară şi să
înţeleg diferenţe. Aş putea spune că ieşirea din zonă
de confort şi <privirile pe care le arunc dincolo de
cozoroc> pentru a-mi lărgi orizontul sunt momentele
ce îmi aduc cea mai mare satisfacţie”, a declarant
Simona Maierean.
Cât priveşte faptul că poate fi numită un deschizător
de drumuri în aviaţia română, având în vedere că
este prima femeie care a zburat pe un aparat de
zbor supersonic, Simona Maierean crede că importanţa
pe care i-a dat-o a fost total diferită faţă de importanţa
dată din exterior:
“Pentru mine, acel zbor a venit după o pregătire
teoretică şi practică atât pe perioada academiei, cât
şi după terminarea ei. Evident că a existat şi un
amplu dialog interior în care eu îmi puneam întrebări
legate de ceea ce sunt şi de ce pot face, şi tot eu îmi
dădeam răspunsul încercând să fiu cât mai critică în
ceea ce mă priveşte. Poate acum privind în urmă,
are relevanţă faptul că am fost prima femeie din
România care a zburat un avion de vânătoare. În
acel moment însă, nu avea o relevanţă pentru mine.
Prima sau nu, zborul e tot zbor”.
Pentru a ajunge la performanţa de a pilota avioane
complexe, Simona Maierean a urcat pentru prima
dată la manşa unui Iak-52, aparat de zbor uşor, con-
ceput ca avion de antrenament, dar preponderent
folosit în zilele noastre în competiţii internaţionale
de acrobaţie. Un aparat de zbor ce nu cântăreşte
mai mult de 1.000 de kilograme. În prezent, pilotează
C17 Globemaster, un avion de transportâcu o greutate
de peste 128.000 kg, lungimea de 53 de metri şi o
anvergură a aripilor de 51 de metri.
“Am început zborul pe Iak 52, un avion pe care l-am
îndrăgit foarte mult nu numai pentru că a fost primul
pe care l-am zburat ci şi pentru oamenii care m-au
învăţat să-l zbor. A urmat IAR99 Standard, un avion
reactiv subsonic. Un avion fâşneţ cu care poţi să
faci multe lucruri. Mi-aş dori să mai fac un zbor cu el
având mintea şi experienţă de acum. Al treilea a fost
MIG 21. Un avion care se vrea zburat şi pe care
dacă îl respecţi te respectă, şi căruia în nici un caz
nu-i păsa dacă îţi sunt alocate doar câteva ore de
zbor pe an. Asta e problema ta, nu a lui. Când am
trecut la aviaţia de transport am început cu C27J
Spartan. Un avion care te surprinde în mod plăcut
după ce începi să-l simţi. În prezent zbor pe C17
Globemaster. Un avion care deşi este destul de
mare este atât de bine gândit încât dacă nu te-ai
uita la datele de decolare şi aterizare că să vezi
sutele de mii de pounds ai uită că de fapt zbori un
ditamai avion de transport”, precizează pentru Me-
diafax, Simona Maierean.
În prezent, Simona Mairean se află într-o misiune în
Ungaria sub egida NATO şi se instruieşte pentru
avionul C17 Globemaster, aeronavă de tip tactic
folosită în apărare pentru transport de armament
greu şi trupe.

“Fac parte pentru câţiva ani din programul SAC
(Strategic Airlift Capability). Este un program foarte
bine gândit în care 12 ţări împart costurile (fiecare
ţară având un anumit procent stabilit de ea), pentru
operarea celor 3 avioane C17 în cadrul HAW(Heavy
Airlift Wing). Aşadar, zbor pentru misiuni în echipaj
multinaţional pentru cele 12 ţări, inclusiv România. 

Nu cred că avem spaţiu să intrăm în diferenţele
tehnice (dintre aeronavele pilotate n.r.) acestea fiind
explicate în sutele poate chiar miile de pagini ale
fiecărui manual de zbor în parte. În câteva vorbe,
pot să spun că cea mai mare diferenţă vine de la
faptul că într-un avion de vânătoare zbori în cea mai
mare parte a timpului singur (sau în formaţie), pe
când într-un avion de transport zbori în cadrul unui
echipaj”, explică prima femeie ofiţer din Forţele
Aeriene Române care a pilotat un avion supersonic.

Pentru Simona Maierean, dorinţa de a zbura i s-a
înfiripat în suflet încă din copilărie.
“Adulţii te aduc imediat cu picioarele pe pământ şi
unele vise le laşi în urmă sau le dai o pauză. Nu pot
să conturez un motiv. În liceu eşti la vârsta la care
crezi că nimeni şi nimic nu te poate opri, vârstă la
care vrei, visezi, faci fără să cauţi un motiv anume în
afară de cel care te face să te simţi bine. Iar pe mine
gândul că aş putea să zbor un avion mă făcea să
mă simt excelent şi m-a făcut să încerc. Nu mai
zburasem până atunci, dar asta nu m-a împiedicat
să merg să dau admitere la Academia Forţelor
Aeriene de la Braşov. Eram conştientă că sunt şanse
să nu intru, dar nu vroiam să trăiesc cu întrebarea
<Ce ar fi fost dacă?>. Primul zbor a fost în 2004 cu
un avion cu piston, IAK-52”, îşi aminteşte Simona
Maierean.
Legat de pregătirea din cadrul Academiei Militare,
Simona Maierean precizează că nu a fost tocmai
cea mai dificilă etapă în devenirea sa ca pilot deşi
mediul cazon şi-a pus amprenta asupra formării
sale: ”Gândiţi-vă că eşti în acel mediu în jurul vârstei
de 20 de ani. Unul din sacrificiile pe care le faci este
acela de a spune <am înţeles>, deşi nu numai că nu
eşti de acord, dar mai ai şi o grămadă de contraar-
gumente care îţi stau pe limbă. Un altul este acela al
timpului liber. Vacanţă de vară era doar de o lună.
Vorbeam cu prietenii mei civili la telefon şi ei se
distrau ba la munte, ba la mare, iar eu?! Eu eram fie
în tabără de înstrucţie, fie pe aerodrom”.
Simona Maierean şi-ar dori să fie numită comandant
de aeronavă şi, întrebată dacă şi-ar dori un zbor pe
un aparat de vânătoare tip F-16, a răspuns că nu ar
putea refuza o asemenea experienţă.
“Mănânci calule ovăz?! Bineînţeles că mi-aş dori să
pilotez un F16 şi nu numai. Nu aş refuza nici un
F15, F18 sau un MIG 29 OVT, însă sunt sigură că
există o gramadă de tineri absolvenţi ai Academiei
Forţelor Aeriene care de abia aşteaptă să facă o
cariera zburând F16. Cât despre provocările lor,
cred că cei din escadrila de F16 sunt mai în măsură
să vorbească despre asta. Eu mi-am ales alt drum”,
mai spune Simona Maierean.
Dacă ultimii ani din carieră, prima femeie pilot de su-
personic din România s-a pregătit pentru a ajunge
într-o echipă de profesionişti din cadrul NATO, pentru
următorii 10 ani, Simona Maierean îşi doreşte o
dezvoltare a şcolii de aviaţie.
Cât priveşte dorinţele sale personale : “În ceea ce
priveşte lista mea privată de dorinţe, e destul de
lungă, dar două sunt mai importante, să continui să
fiu sănătoasă şi liniştită. Nu vreau să dau sfaturi sau
recomandări pentru că suntem atât de diferiţi încât
nu există o reţetă universală. La mine funcţionează
atunci când ştiu până la nivel de detaliu ce vreau şi
când mă văd <(de) acolo>. Un lucru pe care îl fac
piloţii înainte de misiune este aşa cum îl numim noi
<filmul zborului>. Şi anume: închizi ochii (...) şi îţi
imaginezi cu detaliu, toate acţiunile tale din momentul
care intri în avion şi începi să pui mâna pe orice
contact din cabină şi până când parchezi avionul
după aterizare, termini checklist-urile şi ieşi din el”.

mediafax.ro
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EVEnIMEnT

THEODOR DAMIAN, 
PROFESOR EMERIT

Recent, domnului Theodor Damian i-a fost acordat
titlul de PROFESOR EMERIT de către colectivul

director al Metropolitan College of New York, unde dânsul
este profesor. 
Această înaltă distincție este un semn binemeritat al
recunoasterii valorii profesionale de excepție a domnului
Theodor Damian care de ani de zile este un eminent preot,
profesor, director de reviste si de cenaclu literar. 

Calde felicitări, domnule Theodor Damian!
Redacția "Romanian Journal"
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ACTUALITATE

Afacerea inedită a unei tinere. 
Te face să zâmbești când ai golit farfuria

Cine s-ar fi gândit că poţi
zâmbi la sfârşitul mesei doar
pentru că farfuria a
rămas...goală? Ei bine, o
tânără din Bucureşti a îmbi-
nat pasiunea pentru lucrurile
de bun gust cu cea pentru
gătit, într-un mod isteţ.
Pe Oana Titică nu ai cum să
nu o placi. Este chic, mereu
cu zâmbetul pe buze şi are
un umor teribil. Ne place de
ea pentru că a ştiut să îm-
bine pasiunea pentru lu-
crurile de bun-gust cu cea
pentru gătit într-un mod isteţ.
Rezultatul? Replici hazlii,
numai bune de pus...în far-
furie.

OANA TITICĂ, antreprenor: „Mesajele se întâmplă în felul următor: există o colecţie
cam la şase luni şi fiecare are o tematică. În principiu, sunt mesaje despre femei,
despre femeile pe care le cunosc eu, despre mine, despre toate componentele
care ne fac pe noi să fim aceste femei extraordinare. Când îţi inviţi prietenii acasă
şi ai nişte farfurii funny, toată lumea începe o discuţie despre farfuriile respective:
vai, asta ţi se potriveşte ţie, tu eşti beauty queen, tu eşti kitchen goddess şi se
creează nişte fenomene foarte interesante”.
Majoritatea mesajelor de pe farfurii NU sunt în limba română, ci în engleză. Sună
mai puţin... indecent, spune Oana. Dar transmit mai bine mesajul. În plus, îţi am-
intesc de replicile dintr-un sitcom celebru: Sex and the City.
Oana Titică ne arată şi explică farfuriile: „Asta este o farfurie pe care am scris-o
atunci când o prietenă foarte bună era supărată... For the strongest girl, despre
care am aflat ulterior de la alte cliente că funcţionează foarte bine în foarte multe
circumstanţe şi aduce un zâmbet pe buzele celei care o primeşte instantaneu.
Următoarea farfurie....Yes, I look better naked, care, la un moment dat, înainte să
mă îngraş, era absolut adevărată, dar între timp s-au întâmplat lucruri şi va rămâne
un mister dacă e adevărat sau nu. E o farfurie pe care am făcut-o. Mă enervează
tot body-shame-ingul ăsta care se întâmplă pe internet în ultima vreme: nu eşti
suficient de slabă, nu eşti suficient de fit, nu eşti suficient de frumoasă, pentru ce?
Adică să te simţi tu bine cu tine şi despre asta e vorba în farfuria asta!
Această farfurie s-a întâmplat de un Crăciun, înaintea unui Crăciun, de fapt. Ştii
povestea aia cu naughty or nice şi "yes, I've been naughty" şi am primit această
farfurie, chiar dacă I've been naughty şi e un cadou foarte drăguţ.
Farfuria Bitches get it done a fost făcută când eram eu într-o pasă mai interesantă,
să spunem. Primeam foarte multe critici referitoare la faptul că sunt mai dură sau
mai directă şi, cu toate astea, am zis: poate sunt aşa, dar aşa îmi fac eu treaba şi
la finalul zilei despre asta este vorba”.
Cine s-ar fi gândit că poţi zâmbi la sfârşitul mesei doar pentru că farfuria goală...
arată haios? Ei bine, se poate. La fel cum se poate ca la o nuntă, invitaţii să fie ori
amuzaţi, ori şocaţi, când se aşază la masă şi dau de mesajul...Sex before food!
„Am avut o comandă pentru o nuntă vara trecută cu 100 de farfurii Sex before
food. Cred că invitaţii s-au distrat foarte tare şi au mâncat în farfuriile respective,
apoi fiecare şi-a luat farfuria şi a dus-o acasă”, povestește Oana.

www.digi24.ro
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ȘTEFAN MINOVICI

”Sunt disponibil oricând pentru o cauză bună.
Refuz să învăț cum se renunță la o cauză bună”.

Compatrioții noștri care locuiesc în New York de
mai mulți ani îl cunosc sau au auzit vorbindu-se

despre Ștefan Minovici, nume legat, printre altele,
de Festivalul anual  ”Ziua României pe Broadway”,
sărbătoare la care, de două decenii, participă cu en-
tuziasm mii de români și a cărei amplă și complexă
organizare se datorează domnului Ștefan Minovici.

***
Reporter: Este o bucurie pentru noi, domnule Ștefan

Minovici, de a discuta cu o personalitate de talia
dumneavoastră:  dezvoltator, ziarist,  businessman,
președintele unei companii de consiliere româno-
americane și, mai presus de toate, un om care nu
numai că nu și-a uitat țara de origine, dar o
slăvește în continuare aici, în Statele Unite.

ȘTEFAN MiNOViCi: Bucuria este și de partea mea,
cu atât mai mult cu cât solicitarea de interviu vine
din partea unui ziar, ”Romanian Journal” al cărui
fondator și director este domnul Vasile Bădăluță,
un prieten de peste treizeci de ani pe care îl
cunosc și cu care am colaborat de mai multe ori.

R.: Minunat! Să începem rugându-vă să ne vorbiți
despre viața de început a dumneavoastră.

Șt.M.:  Sunt născut în București în septembrie 1957.
Sunt fiul unui inginer agronom, Mihai Minovici
(fost colonel în armata regală) și al unei profesoare
de fizico-matematică, Ecaterina Minovici. Ambii
părinți și familiile lor au fost de origine aromână și
au emigrat în România de la 1806 încoace. Am
crescut într-un univers tipic est-european, într-o
Românie socialistă. Am avut o copilărie și o
adolescență plăcută, calmă și cu avantajele unui
sistem care la acea vreme oferea învățământ
gratuit, acces la concerte și spectacole, la săli de
teatru și operă, la sport de performanță aproape
gratuit și unde violențele, drogurile și pericolele cu
care se confruntă tineretul de astăzi în România
erau aproape inexistente atunci.

R.: Adevărat. Lumini și umbre ale unui sistem totalitar.
Vorbiți-ne despre pregătirea profesională și despre
persecuțiile la care ați fost supus în perioada
comunistă din țara noastră.

Șt.M.: Am terminat Liceul de Muzică ”george Enescu”
unde am învățat să cânt la pian și la vioară. De
mic copil mi-am dorit să devin actor și regizor,
vise pe care nici până în ziua de astăzi nu le-am
putut realiza. Am terminat liceul în 1976 și am
eșuat în tentativa de a deveni student la IATC (In-
stitutul de Artă Teatrală și Cinematografie), motiv
pentru care am fost forțat să fac armata într-un
batalion disciplinar numit plenița, lângă Craiova,
loc predestinat celor cu antecedente penale,
atitudini antistatale și anticomuniste și, evident,
celor ca mine, cu rude în străinătate, în cazul meu
mama, născută în grecia și întreaga ei familie
rămânând în acea țară. Această experiență extrem
de dură și negativă care m-a pus în situația de a
mă confrunta cu multe abuzuri și nedreptăți, m-a
determinat să părăsesc definitiv România, acest
lucru având loc în vara anului 1979.

R.: Ați trecut prin mai multe țări înainte de a ajunge
în Statele Unite?

Șt.M.: Mai exact prin grecia și Italia și chiar și la
douăzeci de ani nu a fost ușor. Am înțeles atunci
că un om fără o facultate, fără relații și bani, nu
poate avea niciun viitor în România lui Ceaușescu.
Odată ajuns în grecia - prima mea destinație - am
fost șocat de libertățile și de viața extrem de
atractivă pe care o experimentam zilnic. Ulterior,
când am ajuns în Italia, am cerut azil politic și am
stat într-un camp de refugiați timp de 3 luni. În
luna decembrie a aceluiași an 1979 am obținut
azil politic de la guvernul american, iar în data de
10 decembrie avionul în care mă aflam a aterizat
pe aeroportul John F. Kennedy din New York.

R.: Vorbiți-ne despre începutul vieții dumneavoastră
în Statele Unite, despre continuarea pregătirii pro-
fesionale și despre activitățile pe care le-ați prestat
sau pe care le-ați organizat și condus pe pământ
american.

Șt.M.: prima mea locuință și prima experiență în
Statele Unite au fost în Astoria, Queens. Din
același an, 1979, am rămas în New York City și
apoi tot acolo pentru încă patru decenii. În Statele
Unite am avut diverse profesii tipice unui imigrant,
mai mult sau mai puțin cunoscute, cum ar fi cea
de șofer, ospătar și curier. Un an mai târziu am
devenit student la Hunter College în New York,
unde am absolvit Facultatea de Comunicații -
Ziaristică, în 1985. În tot acest timp am lucrat ca
șofer de limuzină pentru a-mi întreține familia și a
plăti studiile. Ulterior am fost acceptat la Universitatea
Columbia din New York, unde am terminat un
dublu masterat în afaceri și securitate internațională.
Am continuat și continui să port mai multe ”pălării”,
cum ar fi cea de ziarist, dezvoltator, om de afaceri,
consultant, lobby-ist, facilitator și producător. Este
foarte posibil să-mi fi scăpat vreo două sau trei
ocupații. Am lucrat o perioadă de doi ani pentru
guvernul chileen la Natiunile Unite (United Nations),
la pro Chile, ca director de marketing după care,
încă doi ani, la compania de advertising a lui
Richard Branson pentru compania Virgin Atlantic
Airways numită CMg. Ulterior, în 1997, am deschis
propria companie de consultanță pe Wall Street,
numită MIC & Associates, companie care
funcționează și astăzi. Între timp, compania de
consultanță lucrează în domenii variate, cum ar fi
apărare, securitate națională, mediu, marketing,
sănătate, transporturi și promovare națională. În
anul 2000 am lansat Festivalul Romania Broadway
a cărui ediție XX s-a încheiat cu două săptămâni
în urmă și unde am avut peste 27.000 de participanți
pe parcursul zilei de 18 mai.

R.: O viață palpitantă, bogată în realizări. Festivalul
România pe Broadway a împlinit două decenii și
continuă să atragă români de peste tot. Care
considerați că este cea mai mare realizare a
dumneavoastră?

Șt.M.: Una dintre cele mai mari realizări din viața
mea a fost plecarea definitivă din România și sta-
bilirea mea la New York. Aș mai menționa și
acceptul la Universitatea Columbia, un vis împlinit
(spre deosebire de cel de a încerca să devin
regizor), crearea Festivalului Romania Broadway,
dar fără dubiu, cea mai mare realizare acum și
pentru restul vieții este familia pe care o am, soția
mea Cristina și cei doi fii, Luca și Matei.

R.: Care credeți că este ”cheia” succesului în viață?

Șt.M.:  Există mai multe chei în viață care pot
deschide accesul la succes. printre acestea aș
enumera perseverența, onestitatea, munca asiduă,
încrederea în forțele proprii și în destinul tău, al-
truismul, credința, umanitatea obligatorie de care
trebuie să dăm dovadă și dorința de a contribui la
binele aproapelui tău, de la famile la comunitate și
până la țara unde ne-am născut sau unde ne-am
relocat.

R.: Știm că, de-a lungul anilor, ați avut ocazia să
cunoașteți personalități importante ale vieții politice,
culturale și sportive din Statele Unite, dar și din
România. Vorbiți-ne despre acest aspect al vieții
dumneavoastră.

Șt.M.: Am avut onoarea, plăcerea și norocul de-a
cunoaște multe personalități și celebrități în cele
patru decenii de când mă aflu în New York. printre
acestea, îi menționez pe Cyrus Vince, fostul
Secretar de Stat al președintelui Jimmy Carter, pe
tenismenii Bjon Borg și Ilie Năstase, prințesa
Stephanie de Monaco și prințul Albert, președinții
g.W. Bush, Barack Obama și Donald Trump,
Donald Rumsfeld, ministrul Apărării pe vremea
președintelui g.W. Bush, toți președinții României
de la Ion Iliescu și până la Klaus Iohannis, mulți
guvernatori și primari ai New York-ului, un idol al
meu, actorul gheorghe Dinică și mulți alți demnitari
și alte personalități pe care din lipsă de spațiu nu
îi menționez. Îmi place să cred că am mulți
cunoscuți și prieteni, nu numai în New York, dar
mai ales în România, în întreaga Europă și, fără
exagerare, în patru continente.

R.: Impresionant! Dar despre comunitatea românească
ce ne puteți spune?

Șt.M.: În ceea ce privește comunitatea noastră, atât
cea din New York, cât și diaspora din Statele
Unite, din Europa și mai ales din România, cred
că aceasta a rămas, după cincizeci de ani de co-
munism și aproape treizeci de democrație, la fel
de fragmentată și refractară la noțiunea de unire,
de interes național, de susținere a unui lider sau
de alegere a unui erou sau a unui model de om
de urmat. Fără a găsi un numitor comun și un
lider capabil să ne unească și să ne motiveze,
afară de campioni ai sportului românesc, țara
noastră va continua starea de derivă, de resemnare
și de indiferență la ceea ce se întâmplă cu noi și
în jurul nostru. Suntem determinați să schimbăm
actualul status quo politic în România, dar totul se
limitează la un vot masiv în diaspora și... cam
atât.
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R.: Cum apreciați situația actuală din România? Ce
credeți că ar trebui să facă românii pentru a
progresa cu adevărat?

Șt.M.: Situația din România rămâne în continuare
critică, dar faptul că un baron roșu a ajuns în
spatele gratiilor este un semn bun și pozitiv.
partidul Social Democrat a suferit o înfrângere
devastatoare, conform celor declarate de observatorii
politici din țară și cei internaționali. O vastă populație
de cetățeni români a reușit una dintre cele mai
mari performante din ultimii douăzeci de ani, desta-
bilizarea unui partid care a adus mari prejudicii
economice și morale României. Reabilitarea politică
și socială a pSD-ului nu va fi posibilă fără debarcarea
actualei generații de lideri veterani care sunt, în
bună parte, responsabili de starea națiunii noastre,
de la sănătate, la educație, la economie, în general.
Soluția și în același timp dilema rămâne aceea de
a selecta gruparea de oameni politici și de tehnocrați
de calitate și de a forma o reală coaliție care să
poată readuce atât economia României, dar mai
ales partea care vizează sănătatea și educația în
țară la nivelul perioadei de glorie a țării noastre.
Mă gândesc la vremurile când dominam Europa
de Est cu un impresionant număr de doctori, pro-
fesori și cea mai bună producție agricolă din o
mare parte a țărilor europene. România are nevoie
de încredere în viitor, în noua generație care
trebuie protejată, cultivată și educată să preia
destinele acestei țări extraordinare. Și mai presus
de orice, țara noastră are nevoie de o reală unire
în comunitate, de solidaritate și de revenire la
valorile esențiale necesare oricărei națiuni și popor,
printre care patriotism și altruism. Cum și cu cine
vom realiza acest lucru rămâne marea nebuloasă.

R.: Aveți dreptate. E foarte greu să schimbi mentalități
și obiceiuri vechi și condamnabile. În altă ordine
de idei, domnule Minovici, aveți regrete? Considerați
că ați făcut și greșeli pe care le regretați?

Șt.M.: Evident, la mine în casă numai mobilierul nu
a greșit niciodată. Regretele rămân numeroase.
Eu sunt și am rămas un produs al multor eșecuri
și al greșelilor pe care le-am făcut, pe care le
regret și pe care nu le voi mai repeta vreodată.
Din păcate, nu putem schimba trecutul, dar cu
certitudine putem încerca de a face mult mai bine
astăzi și în viitor. Este imposibil să nu cred într-o
Românie puternică, liberă și în controlul propriului
ei destin, o țară care ar putea rivaliza cu aproape
oricare națiune europeană. Acest lucru nu va
putea fi realizat decât prin contribuția fiecăruia
dintre noi, prin înțelegere, iubire și patriotism,
lucruri în care va trebuie să credem și să le
promovăm ca atare. personal sunt disponibil
oricând pentru o cauză bună. Niciodată nu voi
renunța să lupt pentru o cauză bună. Refuz să
învăț cum se renunță la o cauză bună.

R.: Minunat crez.Vă mulțumim pentru amabilitatea
cu care ați răspuns întrebărilor noastre, vă felicităm
pentru rezultatele obținute și vă dorim mult succes
în continuare.

prof. Mariana Terra
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Familia Minovici

cu soția si cu Adrian Zuckerman

cu soția si cu Barack Obama

cu Rudolph Giuliani

(de la st.) St. Minovici,
Mike Chiriac, 
ambasadorul 
Hans Klemm, 

fostul ambasador
Jim Rosapepe
si Valentin Pipa
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99 de ani de la semnarea Tratatului de la Trianon. 
Ce înseamnă ‘nem, nem, zoha’, strigătul de luptă al maghiarilor

Tratatul de la Trianon a fost semnat la data de 4 iunie 1920 între Puterile Aliate
învingătoare în Primul Război Mondial și Ungaria, în calitate de stat succesor al
Imperiului Austro-Ungar, stat învins în Primul Război Mondial. Tratatul a fost
semnat în Palatul Marele Trianon de la Versailles de către 16 state aliate (inclusiv
România), pe de o parte, și de Ungaria, de altă parte.
Tratatul a fost semnat pentru a stabili frontierele noului stat Ungaria cu vecinii săi:
Austria, Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor (stat devenit ulterior Iugoslavia),
România și Cehoslovacia. Tratatul de la Trianon a făcut parte din seria tratatelor
încheiate la finalul Primului Război Mondial, celelalte fiind tratatele de pace
încheiate de Puterile Aliate cu Germania (la Versailles, în 28 iunie 1919), Austria
(la Saint Germain en Laye, în 10 septembrie 1919), Bulgaria (la Neuilly, în 27
noiembrie 1919) și cu Turcia (la Sèvres, semnat la 4 iunie 1920 și repudiat apoi,
fiind înlocuit cu tratatul de la Lausanne).

CONTEXT
În raportul prezentat în cadrul Conferinței de Pace, la 1 februarie 1919, I.I.C.
Brătianu a relevat faptul că intrarea țării noastre în primul război mondial alături
de Puterile Antantei a avut ca scop fundamental eliberarea Transilvaniei și
Bucovinei de sub dominația Austro-Ungariei și a demonstrat totodată aportul său
economic, politic și militar la obținerea victoriei Aliaților asupra Puterilor Centrale.
De asemenea, el a probat cu argumentele istorice și etno-demografice că
Transilvania și Banatul sînt teritorii românești, reamintind că statisticile ungare,
deși totdeauna falsificate, îi menționau, totuși, pe români ca fiind populația
majoritară a acestor ținuturi. „Populația română din aceste teritorii, sublinia
raportul, reprezintă mult peste două treimi din întreaga populație”. I.I.C. Brătianu
a ținut să pună în relief faptul că „înainte ca armata română să pătrundă în
Transilvania, deputații români din toate județele acestei provincii, în virtutea
dreptului la autodeterminare, s-au întrunit la Marea Adunare Națională de la Alba
Iulia,  unde au hotărît unirea definitivă a Transilvaniei și a regiunilor (românești)
din Ungaria cu România”.
Consiliul Suprem Interaliat a hotărât, în cadrul ședințelor din 1 și 18 februarie
1919, formarea unei Comisii de experți (francezi, englezi, americani și italieni)
care să studieze problemele teritoriale expuse de primul ministru al guvernului
român în Raportul prezentat în 1 februarie  și să prezinte propuneri pentru
delimitarea frontierele cu Ungaria „pe terenul etnic, geografic și al necesității eco-
nomice.” Pe baza acestor criterii, Comisia de experți a supus discuției Consiliului
miniștrilor de externe ai Conferinței, întruniți în ședința din 11 iunie 1919, linia de
frontieră româno-ungară. La rîndul său, Consiliul Suprem a analizat la 21 iunie
1919 și frontierele dintre România și Iugoslavia în zona Banatului.
La 11 iunie 1919, Consiliul Miniștrilor de Externe ai Conferinței de la Paris  i-a
convocat pe reprezentanții României și Cehoslovaciei pentru a le comunica
frontierele lor cu Ungaria, care urmau să fie introduse în Tratatul de Pace.
Frontiera dintre România și Ungaria indicată de Consiliu era, în esență, frontiera
actuală și a fost acceptată de guvernul României. Dar nu era cea promisă prin
Tratatul de Alianță din 1916, adică de-a lungul întregului curs al Tisei, de la
Szeged, la sud, la Vasaros-Nameny, în nord. La Trianon s-a stabilit României un
teritoriu mai mic decît acela la care avea dreptul, conform principiului autodeterminării,
formulat de președintele SUA, Wilson.
Toate hărțile etnografice elaborate de geografi, indiferent dacă erau unguri,
germani, francezi, englezi sau italieni, pun în evidență faptul că granițele etnicității
românești spre Apus depășesc frontiera trasată prin Tratatul de la Trianon.

Ion I.C. Brătianu explică de ce guvernul României a acceptat frontiera cu Ungaria
stabilită la Conferința de Pace de la Paris. Pentru dezamorsarea lucrărilor
Conferinței de Pace, blocate la un moment dat de protestele și obstrucția
delegației ungare, delegația română, în interesul păcii, a renunțat să mai revendice
teritoriile locuite de români la sud de Dunăre, precum și cele din regiunea Tisei.
La stabilirea frontierelor României, Conferința de Pace de la Paris a luat de bază
Tratatul din 17 august 1916, încheiat între România și Antantă, în care nu se
specifică nimic privind frontiera nordică a țării, a Maramureșului.
În condițiile destrămării Imperiului austro-ungar, la 28 noiembrie 1918 se ține la
Sighet o impunătoare Adunare națională, la care participă peste 10.000 de țărani
maramureșeni, în frunte cu intelectualii lor, unde s-a cerut unirea cu România a
întregului Maramureș istoric, inclusiv cel din dreapta rîului Tisa. Același deziderat
național s-a cerut de către delegații maramureșeni și la istorica Adunare națională
din 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia. Aici, la Alba Iulia, cînd bătrînul Ștefan Ci-
cio-Pop și-a terminat cuvîntarea, strigînd „Trăiască România Mare, de la Nistru
pînă la Tisa”, maramureșenii au protestat, spunînd că ei nu au venit la Alba Iulia
pentru a pune hotar pe Tisa, ci au venit să-l împingă pînă la granița Galiției, ca
România să cuprindă între hotarele sale și Maramureșul românesc de peste Tisa.
În preajma Crăciunului din 1919, Maramureșul a fost invadat și ocupat de trupele
ucrainiene și de grupări bolșevice înarmate, formate din ucrainieni și ungurii lui
Béla Kun. În 1920, la cererile repetate ale maramureșenilor, Consiliul Dirigent, de
comun acord, a hotărît ca Armata a 8-a română, condusă de generalul Avramescu,
să ocupe întregul Maramureș istoric (din dreapta și stînga rîului Tisa). După ce a
fost zdrobită rezistența ucrainiano-ungară, s-a instaurat administrația românească
în toate localitățile, astfel realizîndu-se un mare ideal și o mare dreptate istorică.
În vara anului 1920, guvernul Averescu, în loc să continue tratativele, să ducă la
bun sfîșit demersurile guvernului anterior, condus de Vaida Voevod, la finele lunii
iulie a ordonat, cu o grabă nejustificată, retragerea trupelor române dincolo de
Tisa. Această dispoziție a fost considerată de cercurile internaționale ca o
renunțare de bună voie a României la teritoriul Maramureșului de peste Tisa, care
la scurt timp a fost ocupat de trupele cehe.
În noua situție, s-a stabilit frontiera României cu Cehoslovacia prin vechiul
Maramureș ce cuprindea, în 1920, un teritoriu de 10.354 km2, cu o populație de
400 mii de locuitori, iar României i-a revenit abia o treime, 3381km2, cu orașul
Sighetul Marmației și împrejurimile sale locuite în majoritate de români, iar restul
de două treimi, adică întreg Maramureșul din drepta Tisei, a fost atribuit de
Conferința de Pace Cehoslovaciei, cu toate că aveau acolo 40.000 – 50.000 de
români și circa alți 80 mii frați care au fost rutenizați de vitregia vremurilor. Mai
multe localități pur românești (Apșa de Sus, Apșa de Mijloc, Apșa de Jos, Biserica
Albă și Slatina) au rămas la Cehoslovacia pe malul drept al Tisei.
Delimitarea graniței dintre România și Iugoslavia, în zona Banatului, a întîmpinat
numeroase dificultăți. Ion I.C. Brătianu cerea ca întreg Banatul să fie încorporat în
Regatul României, promis de Aliați în 1916, considerînd că existența unei granițe
naturale puternice cu statele slave, Dunărea și Nistru, era o necesitate strategică
pentru România. Ulterior, în urma demersurilor diplomatice ale Serbiei și altor
cercuri politice occidentale care o sprijineau, Conferința de pace a impus României
renunțarea la Banatul de sud pentru a fi cedat Iugoslaviei, îndeosebi din rațiuni
strategico-militare.
Șeful guvernului român, Ion. I. C. Brătianu, nu a acceptat niciun compromis în
problema cedării Banatului de sud. În imposibilitatea de a face acceptată poziția
României, Brătianu a părăsit Parisul și s-a angajat în politica de rezistență față de
cei „Patru mari”, pînă la 12 septembrie 1919, cînd a demisionat.
În cele din urmă, semnarea Tratatului între puterile aliate și asociate, printre care
și România, pe de o parte, și Ungaria, pe de altă parte, a avut loc la 4 iunie 1920,
ora 1630, în clădirea Marelui (palat) Trianon din Versailles, prin el recunoscîndu-
se valabilitatea juridică internațională a Unirii Transilvaniei, Banatului, Crișanei și
Maramureșului cu România. El a fost parafat din partea României de dr. Ioan
Cantacuzino și Nicolae Titulescu. Ungaria a fost reprezentată de G. de Benard și
A. Torda.
Tratatul de la Trianon a fost întărit prin 37 de semnături ale președinților de
consiliu de miniștri, miniștrilor de externe, ambasadorilor, înalților comisari,
miniștilor plenipotențiari, reprezentînd 23 de țări din Europa, Asia, America Latină,
America de Nord, Africa și Australia. Aceste semnături confereau Tratatului
temeiuri de nezdruncinat, pecetluind drepturile istorice și etno-demografice ale
poporului român și anume, Unirea Transilvaniei pe veci cu Patria Mamă, Româ-
nia.
Referindu-ne la Tratatul de la Trianon, trebuie reținut că el nu a avut numai
menirea de a trasa frontierele dintre Ungaria și țările vecine (România, Cehoslovacia,
Iugoslavia și Austria), cum apare simplificat în publicistica interesată în a sugera
că el a fost o „reglare de conturi” impusă de țările vecine Ungariei, dornice să
beneficieze de pe urma înfrîngerii ei în primul război mondial și de pe urma
„nedreptăților istorice” a cărei victimă ar fi fost ea.

continuare \n pagina 22
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DIVERSE

Tehnologiile de dezumanizare 
îngrozesc prin proporțiile lor

1. Educația copiilor se bazează pe schema de stimularea a comportamentului
infantil în rîndul copiilor, cu alte cuvinte, procesul de maturitate socială
este întîrziat artificial.
Acest lucru se face pentru a utiliza energia tinerilor în perioada sa cu cea mai
mare activitate (de la 15 la 25 de ani). În toate timpurile istorice, principala
masă de revoluționari era formată anume din această categorie de populație.
Tînărul atinge maximul activității fizice și intelectuale spre vîrsta de 20 de ani, el
este sănătos, inteligent, fierbinte, principial și fără compromisuri. Periculos, nu-
i așa? Este suficient să ne amintim că Alexandru Macedon avea doar 20 de ani
când și-a început ”cariera”, cneazul Sveatoslav nu avea mai mult de 30 de ani
în momentul morții sale, Ivan Groaznîi a cotropit orașul Kazani la 22 de ani. Iar
în zilele noastre (mai ales în Europa) la această vîrstă, tinerii sînt considerați
„adolescenți”. Anume aceasta este scopul educării infantilismului social, de a
transforma creatorii istoriei în copii sănătoși și sigur. Și excesul de energie lasă
să curgă undeva, de exemplu, în relații sexuale interzise, alcool, droguri sau
infracțiuni stradale;

2. Educarea fetelor și a băieților după standarde comune.
Acest lucru este făcut nu atît pentru a insufla bărbăție femeilor, ci pentru a o lua
de la bărbați;

3. Realizarea unei imagini egocentrice a lumii.
Egoistul este un singuratic, și aici cum să nu-l cităm pe Maiakovsky: „… o
unitate este o prostie, o unitate este zero, una, chiar dacă foarte importantă, nu
va ridica un butuc simplu, să na nai vorbim de o clădire cu cinci etaje…”. Sau
„divizează și cucerește” așa cum spuneau vechii romani;

4. Formarea imaginii unei persoane „de succes”.
Pentru a fi testat, această persoană „de succes” nu este decît o imagine a
sclavului ideal al sistemului. Cravată, sacou, carieră amețitoare, o casă minunată,
mașini scumpe, vacanțe în străinătate, whisky irlandez. Minunat, da? Are noroc
omul, dar, de fapt, el este un sclav ideal, pentru că el depinde, ca un dependent
de droguri, de obiectele sale. De aceea el va face totul pentru a păstra
stabilitatea sistemului, va tolera orice umilință în drumul său spre avansarea în
carieră. El își va ascunde toate visele din copilărie atît de adînc în suflet, încît
va uita sine însuși, transformîndu-se într-o ființă umană, într-un degenerat.
Aici poate fi incluse și alte imagini ale „persoanelor de succes”. Aici se află și
zdravănul nene „mișto” cu o bere la bar și „tîrfa”, care schimbă bărbații ca
mănușile și doamna feminizată și gangsterul. În general, pentru orice gust și
culoare. Alege ce dorești. Nu există aici doar imaginea apărătorului, imaginea
războinicului, a mamei, a poetului, a omului de știință etc.

5. Sex și violență, în loc de vitejie și dragoste.
Nu este un secret că instinctele sexuale sînt printre cele mai puternice. 

În consecință, prin subiectul „sexului” poate fi influențată cu siguranță o
persoană. În plus, instinctele sexuale, ca orice alte instincte, constituie partea
noastră întunecată, animalică a personalității, inconștientul ordinii inferioare.
Prin intermediul mijloacelor mass-media, a publicitatății, propaganei în literatura
științifică și ficțiune, jocurilor pe calculator, sînt stimulate aceste instincte.
Friedrich Nietzsche a spus: „Omul este o frînghie fixată între fiară și super-om –
frînghia se află peste o prăpastie”. Deci, din punct de vedere psihologic, „super-
omul” este asociat cu cea mai înalta formă a inconștientului nostru, zonele,
care constituie o sursă de inspirație creativă, știintifică, poetică, o sursa de
fapte eroice. Iar zona inconștientului inferior are legături anume cu fiara, cu
instinctele, cu violența și frica. Atît „supermanul”, cît și fiara fac parte din noi
înșine, doar că la unii „supermanul” domină „fiara”, iar la alții, viceversa.

6. Consumerismul în sensul său negativ este acea armă din arsenalul lor
care „ucide” mai mulți „iepuri” deodată.
Prin ce se deosebește consumismul de consum?
Consumul se datorează nevoii naturale a individului de a intra în posesia unui
sau altui obiect. Acest lucru este ușor de văzut în exemple. S-a rupt/uzat
scurta, mergeți și cumpărați alta nouă – acesta este consumul, dar dacă
mergeți și cumpărați o jachetă, deoarece are o culoare/formă la modă sau doar
pentru că doriți să vă evidențați – aceasta este consumismul. Cu alte cuvinte,
consumismul este consumul nelimitat, neîntemeiat în mod natural.
De ce este atît de important acesta pentru sistemul existent? În primul rînd,
consumismul este motorul modelului lor economic, deoarece stimulează în
mod constant cererea, care la rîndul său stimulează producătorii să crească,
iar electoratul împinge pentru noi împrumuturi, fără de care sistemul monetar
existent se va prăbuși. În al doilea rînd, consumismul este un mare antidepresiv
care reduce tensiunea socială în societate și, cel mai important, spectrul de
obiective permise pentru populație. În al treilea rînd, precum orice „antidepresiv”,
el crează dependență, ceea ce înseamnă că îi face pe oameni dependenți,
slabi și ușor de manipulat. În al patrulea rînd, el, din nou, deși într-o mai mică
măsură, blochează inconștientul superior.

7. Tabu pe generozitate
Generozitatea este periculoasă pentru sistemul lor, deoarece formează un
comportament imprevizibil și incontrolabil la oameni. Lor le este frică de motive
obscure, le este mult mai confortabil atunci cînd oamenii sînt conduși de setea
lor de profit, poftă, dependență, viciu.

8. Distrugerea valorilor familiale
Acest element este oarecum reprodus de „sex și violență”, dar are propriile sale
specificități. Distrugerea valorilor familiare contribuie atît la distrugerea culturilor
naționale, cît și la atomizarea societății, stimularea egoismului și comportamentului
animalic.

Aceste metode sînt departe de a fi o listă completă a armelor din arsenalul lor,
însă scopul tuturor acestor metode este simplu – să omoare Sufletul, Sufletul
vostru. Și cel mai interesant este faptul că această nenorocire are un singur
remediu universal – să ne amintim și să ascultăm de noi eternul. Nu vă vindeți
idealurile pentru hîrtia verde, nu acționați niciodată împotriva vocii interioare,
chiar dacă pare rațională. Intelectul este un instrument esențial, dar în mare
măsură nu poate fi explicat prin logica seacă. Omul nu are numai minte, ci și
emoții, sentimente, intuiție. O persoană sănătoasă, trebuie să-și dezvolte toate
cele patru aspecte. Și numai sufletul vostru este capabil să unească aceste părți
contradictorii și incompatibile ale personalități voastre. Nu-l vindeți nici măcar sub
frica de moarte sau sărăcie, este foarte dureros și lipsit de sens să trăiți cu un
suflet vîndut. Deoarece sufletul tău îți cunoaște adevăratul scop. Cererile pot fi
infinit de diferite, puteți fi oameni de știință, artiști, muzicieni, ingineri, constructori,
țărani, războinici și mulți alții, puteți crea și distruge, nu vă fie teamă.

Principalul lucru este să nu te transformi în degenerați, fără chipuri, morți vii ai
sistemului care urăște sufletul”.

autorul Andrei Romanov.  *  ecology.md
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Tratatul de la Trianon a fost un act complex, care, în
cele 14 părți și 364 de articole, a reglementat mult
mai multe probleme. El a fost un tratat între Ungaria
și peste 20 de state din Europa și alte continente, cu
care, în timpul războiului, ea ajunsese într-un conflict
declarat oficial. Fiecare dintre aceștia s-a folosit de
poziția lui de partener la victorie pentru a formula
pretenții specifice față de cel învins. Tratatul de la
Trianon a fost un inventar complex și detaliat al
tuturor acestora.
Tratatul de la Trianon a confirmat dezmembrarea
„Ungariei Mari” și alipirea părților locuite de alte
naționalități decît cea maghiară la statele care s-au
format atunci ori și-au desăvîrșit unitatea națională.
Articolele 27-35 ale Tratatului consfințesc includerea
teritoriului Croației și Sloveniei (partea de nord a Re-
publicii Croația) și Voivodina (inclusiv o treime din
vestul Banatului) în cadrul Regatului Sîrbilor, Croaților
și Slovenilor, a Slovaciei și Ruteniei (azi Republica
Slovaciei și Regiunea Transcarpatia din Ucraina) în
cadrul Cehoslovaciei, a Transilvaniei, Maramureșului,
Crișanei și părții răsăritene a Banatului în cadrul
României și a Burgenlandului în cadrul Republicii
Austria. 71% din teritoriul Transleithaniei (partea
ungară a Dublei Monarhii) și 63% din populație,
aceasta din urmă în majoritate zdrobitoare fiind
alcătuită din etnici ne-maghiari, au trecut către statele
succesoare. Trinanonul a consfințit existența unui
stat ungar independent, în care, pentru prima dată în
istoria sa, poporul ungur devenea majoritar și stăpîn
pe propria sa țară.
Cu toate acestea, Tratatul a fost și continuă să fie
perceput, în mentalul colectiv maghiar, drept o mare
catastrofă. 

Adepții hungarismului refuză să accepte că Tratatul
de la Trianon reprezintă doar actul care a consfințit
sfîrșitul regatului Sfîntului rege Ștefan, regat care de
facto dispăruse în sec. al XVI-lea, prin înfrîngerea de
la Mohács și divizarea teritoriilor sale între Imperiul
otoman și Sfîntul Imperiu Roman (devenit ulterior
Austria și, din 1867, Dubla Monarhie Austro-Ungaria),
dar care formal a continuat să existe, împărații de la
Viena purtînd pînă la sfîrșit titlul de regi apostolici ai
Ungariei.
Participanții la Conferința de Pace de la Paris erau,
în mare parte, conștienți de faptul că Imperiul Austro-
Ungar  încetase să mai existe, cu mult înainte de de-
schiderea lucrărilor Conferinței, și că popoarele
oprimate își hotărîseră singure destinul. Charles Sey-
mour, expert al Comisiei americane pentru Austro-
Ungaria, arăta că, atunci cînd s-a deschis Conferința
de Pace, „Monarhia habsburgică nu mai era decît o
instituție ce aparținea trecutului, așa încît cea mai
mare parte a sarcinii pacificatorilor a constat în de-
terminarea, pur și simplu, a detaliilor frontierelor”.
Chiar și premierul britanic, Llyod George , aprecia că
„înainte ca puterile să ajungă să examineze pacea
austriacă, ele erau confruntate cu fapte săvîrșite și
ireversibile. Ceea ce prevăzuse cu multă vreme
înainte prăbușirea Imperiului jefuitor austro-ungar,
se realizase în practică, dar într-un ritm neașteptat
de rapid și într-un mod complet imprevizibil și irepara-
bil”.
Harmworth, secretar de stat în Ministerul de Externe
al Marii Britanii în 1920, declara: „Regatul Ungariei s-
a descompus într-o largă măsură în părțile sale com-
ponente, înaintea începerii Conferinței de Pace, căci
această țară nu a fost decît un conglomerat artificial
și forțat de rase, neasemănătoare și, în unele cazuri,
ostile”.

Numai că, pentru regimul revizionisto-horthyst de la
Budapesta, Istoria nu a însemnat niciodată „magistra
vitae”. Tocmai în ziua ratificării în Parlament a Tratatului
de la Trianon, deputații revizioniști jurau că nu-l vor
respecta niciodată, că vor lupta prin toate mijloacele
pentru refacerea Ungariei Mari. Ei depuneau următorul
jurămînt: „Cred în Dumnezeu. Cred în patrie. Cred în
reînvierea Ungariei milenare”. Sloganul „Nem! Nem!
Soha! (Nu! Nu! Niciodată), scandat cu obstinență de
parlamentarii unguri și reluat ulterior de întreaga
propagandă revizionistă, exprima hotărîrea de
nerecunoaștere și nerespectare a Tratatului de la
Trianon, ca și a celorlalte tratate adoptate pe cale
democratică de către Conferința de Pace  de la
Paris.
Începînd cu acest moment, al ratificării formale a
Tratatului de la Trianon, cercurile revizioniste maghiare
au pus bazele unei ample mișcări anti-Trianon, care
acționează și în zilele noastre, pe plan intern și
internațional, folosind un veritabil arsenal de mijloace
politico-diplomatice și propagandistice pentru convin-
gerea opiniei publice și forurilor de decizie mondiale,
asupra pretinsului caracter inechitabil, „dictatorial”,
„imperialist” al tratatului susmenționat, adoptat în
1920 și reconfirmat prin Tratatul de Pace de la Paris
din 1947, prin Actul final al Conferinței de la Helsinki
din 1975 și alte acte și tratate internaționale din
perioada postbelică.
Mișcarea anti-Trianon, inițiată și propulsată de re-
vizionismul maghiar, timp de peste trei sferturi de
veac, nu a cunoscut niciun moment de pauză, fiind
îndreptată fără reticențe împotriva statului național
unitar român. Ea vizează rectificarea graniței de Vest
a României, prin încorporarea la Ungaria a Transil-
vaniei.

www.activenews.ro
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Nimeni nu poate face rău altuia
fără să plătească. 

Supărarea este una din cele
mai răspândite încălcări 

ale legilor universului

Supararea este una din cele mai raspandite incalcari ale
legilor universului, care poate determina mari neplaceri in
viata, atat a celui pe care te superi, cat si in propria ta viata.
Potrivit legii bumerangului, tot ceea ce emitem in atmosfera,
din punct de vedere vibratoriu: ganduri, vorbe, dorinte,
fapte, sentimente se intorc la noi producand efecte per-
turbatoare in campul nostru energetic  
Nimeni nu poate face rau altuia, fara sa plateasca.
Oricand aveti ganduri negative despre o persoana, sa va
rugati in permanenta pentru sanatatea ei. Cand ne gandim
la cineva, se creeaza instantaneu o punte energetica
intre noi si omul la care ne gandim.
De aceea, orice gand rau reprezinta un atac energetic
care aduce un prejudiciu omului respectiv. Astfel ne atacam
si ne distrugem unul pe altul in mod inconstient, de multe
ori fara sa ne dam seama de acest lucru. Gandirea
noastra dispune de cea mai puternica forta creatoare din
sufletul nostru.
Gandul este cel care atrage binele sau raul in existenta
noastra…
Toate gandurile emise plutesc in aer ca niste mine amenin-
tatoare pentru a lovi pe cel ce le-a produs, scrie
7secunde.com.
Neintelegerile intr-o relatie de cuplu vin din nevoia de a-l
controla si domina pe celalalt. Fiecare incearca astfel sa
aiba controlul si sa ramana deasupra intregii situatii. Cand
controlezi o alta fiinta ii iei energia, iti faci plinul pe
socoteala altuia. Astfel devii vampir energetic. Racirea re-
latiilor dintre doi parteneri se datoreaza cresterii nivelului
de agresivitate interioara.
Lipsa de compatibilitate duce la lipsa de comunicare.
Lipsa de comunicare duce la tot ce e rau. Lipsa de comu-
nicare prin iubire duce la ura. O agresivitate subconstienta
fata de barbati / femei se transforma intr-un program de
autodistrugere. Daca doi parteneri se tachineaza emotional
unul de celalalt, atunci ei nu merita sa ramana impreuna.
Cu cat este mai puternica nevoia de persoana iubita, cu
atat mai numeroase sunt pretentiile noastre fata de ea.
Nevoia naste agresivitatea, iar agresivitatea produce
boala. Nevoia de dorinte, frica, depresia si supararea
atrag gelozia. Orice expresie dura, afirmata pe un ton cat-
egoric poate provoca un rau atat siesi cat si unui alt om.
Ori de cate ori cadem in acest prost obicei, ne deconectam
de la sursa si intram in suferinta. Cearta, mania, nerabdarea
emit in tacere o mare forta destructiva.
Numai prin iubire poate seca izvorul rautatilor. In dragostea
omeneasca trebuie intotdeauna sa existe o detasare de
omul iubit. Cu cat aveti mai multe pretentii, iritari si
nemultumiri fata de omul apropiat, cu atat mai mult creste
nevoia de el. Nevoia de valorile materiale ne va distruge
incetul cu incetul si spiritul si sufletul.
Sa nu vorbiti despre nenorocirile traite, pentru ca ele pot
prelungi durata lor. Cand nu vorbim cuiva despre problemele
noastre, noi ne indepartam de ele. Indepartarea de ele
este primul pas pentru depasirea acestora. Esential este
cand vorbiti despre problemele si emotiile dvs. sa nu
cautati mila sau compatimiri.
Daca aveti o mare suparare sau tristete, incercati sa nu
aduceti sentimentele acestea acasa. Iesiti in strada cu
deosebire in locurile inverzite si plimbati-va! Nu faceti din
casa dvs. o groapa de gunoi energetic.

Daca locuiti de cativa ani si ati saturat spatiul cu regrete,
suparari, amintiti-va momentele in care v-ati certat si
suparat, asezati-va in acel loc, iertati, anulati agresivitatea
fata de iubire, rugati-va (de ce nu ?)! Este mai bine sa
plangeti, decat sa urati. Daca n-ati reusit sa va invingeti
pe dvs. insiva, agresiunea se acumuleaza in mod inevitabil.
Atunci cand plangeti, agresiunea aparuta se distruge.
Munca nu trebuie sa ne distruga, ci sa ne dezvolte.
Inseamna ca supraincarcarile nu trebuie sa fie permanente
si in fiecare ocupatie sa gasim placerea. Daca nu exista
placere, orice activitate se poate transforma intr-o supra-
solicitare si va dauna sanatatii.
Incercati sa identificati cat mai corect care este munca
care v-ar aduce satisfactii prin insasi existenta ei in viata
dvs. Nu cautati neaparat satifactii materiale. Nu cautati
plata, nici lauda si nici o rasplata, orice ati face. Savarsind
ceva bun noi pretindem imediat recompensa. Aceste
dorinte aduc ca rezultat suferinta.
Cu cat veti intensifica acest tip de pretentii, cu atat va
creste nivelul de agresivitate si se va intari programul de
autodistrugere.
Cand cineva te jigneste, nu te razbuna pe el, nu-l uri si nu
te supara pe el, intrucat aceasta jignire este un dar de la
Dumnezeu. Daca n-o accepti, urmeaza ca purificarea su-
fletului sa se infaptuiasca prin boli si nenorociri, iar daca
nu esti pregatit nici pentru aceasta, ea vine prin trecerea
in nefiinta.
Aceasta forma de purificare ne este data prin intermediul
celor apropiati, de aceea in masura in care reusim sa-i
iertam, in aceeasi masura sunt posibile schimbari interioare
de profunzime. Se cuvine sa iertam nu numai in gand ci si
cu sufletul. Cel mai mult ne leaga de trecut supararile
neiertate. Iertand un om care ne-a jignit sau ne-a suparat,
ne putem vindeca de o boala grava.
Roaga-te in permanenta ca toti cei din jurul tau sa fie
fericiti, sanatosi si intreaga lume sa fie binecuvantata. Ru-
gaciune va iradia atat de multa iubire catre intreaga lume,
incat iubirea se va intoarce la tine din belsug.
Razbunandu-te, te faci egal cu adversarul. Iertandu-l, te
arati superior. Iertand, ne eliberam pentru a ne putea
inalta. Ar trebui sa fim constienti ca iertand, ii eliberam pe
cei care ne-au gresit, deci iertand oferim libertate. Sa
alegi calea iertarii, pentru ca numai ea desface rana
inclestata in timp.
O gandire sau o actiune negativa este resimtita dureros
de mii de organisme. De aceea exista o lege a naturii si a
stiintei (Principiul al III-lea al mecanicii cunoscut si sub
numele de Principiul actiunii si reactiunii), conform careia
raul pricinuit altora ne face rau si noua insine. De aceea
straduinta de a ierta dusmanii si de a indrepta spre ei
numai ganduri de pace si iubire constituie un act protector
pentru noi.
Asadar suntem ceea ce suntem, ca rezultat a ceea ce
gandim!

Patru moduri de a-ți deschide
puterea minții

Nu uita sa alimentezi creierul cu cunostinte si sa-i stimulezi
activitatea si poti extinde limitele mintii. Acestea sunt
lucruri inseparabile. Fiecare dintre noi ar trebui sa se ra-
porteze la creierul si mintea umana cu surpriza, veneratie
si entuziasm.
Creierul este un fel de supercomputer, numai ca, structura
sa, este mult mai complicata decat orice masina creata
vreodata de omenire. Si din moment ce creierul controleaza
cine suntem, maximizarea abilitatilor sale este necesara
pentru succesul vietii.
Creierul – centrul nostru de comanda, care controleaza
tot ceea ce facem, determina cursul gandurilor, sentimentelor
si actiunilor. Daca creierul functioneaza la varful capabilitatilor
sale, permite proprietarului sa devina cea mai buna
versiune a lui, pentru ca el controleaza totul.
Exista cativa factori majori care influenteaza activitatea
creierului si limitele sale de dezvoltare, inclusiv genele,
dialogurile interne, experienta de viata, stresul si invatarea.
Desi toate cele de mai sus afecteaza activitatea creierului,
nici unul dintre aceste lucruri nu determina cat de departe
poti merge sau cat de mult poti afla. Cu alte cuvinte, o
persoana are o abilitate incredibila de a avansa in
dezvoltarea sa atat cat doreste.
Dar de ce oamenii abandoneaza ceea ce le poate darui
folosirea unui astfel de instrument puternic? 

Totul se refera la limitarile care impiedica invatarea. Dar
daca doresti toate acestea pot fi depasite. Distrugi astfel
de bariere numai daca incepi sa faci totul diferit.
1. Analizeaza-ti convingerile
Multi oameni nu cred ca pot sa invete ceva, sa dobandeasca
cunostintele necesare sau pur si simplu sa devina
„inteligenti”. Toate acestea sunt credinte puternic inradacinate,
iar daca nu credem in ceva, atunci acest lucru nu se va
intampla niciodata.
Deci schimba-ti credintele. Nimeni nu va face asta pentru
tine. Analizeaza-le, vei descoperi literalmente o noua lume
pentru tine insuti.
Imbogateste-ti mintea cu informatii care iti pot transforma
viziunea asupra lumii. De fapt, pur si simplu ai un creier
incredibil, si nici nu iti dai seama cat de multe cunostinte
poate contine.
Doar crede! Acum treci la dezvaluirea potentialului tau.

2. Obtine doar cunostintele necesare
Pentru a obtine noi cunostinte, multor oameni le lipseste
accesul la surse de informatii. Cunostintele provin din ex-
perienta, din carti, din oameni si din alti „distribuitori” si
trebuie sa folosim fiecare ocazie pentru a invata ceva
nou, relateaza mesajeinspirationale.com
Obtine doar cunostintele necesare. Cuvintele care nu
poarta adevarul sunt lipsite de sens. Adesea aud de la
copii fraza: „Acest lucru este scris in carte”. Dar este ade-
varat?
Faptul ca cineva a spus ceva sau a scris asta nu indica
inca adevarul cuvintelor sale. In calitate de student, iti
doresti sa obtii doar cunostintele de care ai nevoie si nu
doar informatiile sau opiniile altor persoane.
Trebuie sa cauti informatiile de care ai nevoie, sa le
verifici si sa le analizezi pentru adevar, precum si pentru
a-ti imbunatati viata si pentru a obtine succes.
Ar trebui sa cantaresti si sa evaluezi ceea ce inveti pentru
a-ti umple mintea cu cunostintele necesare. Numai in
acest fel vei putea sa-ti dezvolti potentialul.

3. Fa din studiu, hobby-ul tau
Unii oameni nu vor sa invete.Ei sunt impiedicati de lene
sau de lipsa unei viziuni a impactului pozitiv al noilor
cunostinte asupra vietii.
Ei nu au pasiunea care ii face sa absoarba usor infor-
matii.
Asa ca, antreneaza-te sa faci din studiu, hobby-ul tau.
Acest lucru va necesita un efort din partea ta si trebuie sa
incepi sa obtii cunostintele necesare pentru a face schimbari
imediate in viata ta.
Dupa ce ai aflat despre un nou concept financiar, cu
ajutorul caruia poti sa castigi bani sau sa iesi din datorii,
cu siguranta te bucuri.
Acelasi lucru este valabil si pentru obtinerea de cunostinte
despre imbunatatirea relatiilor cu familia sau persoana
iubita. Permite invatarii sa devina un hobby, astfel incat
vei elibera cu siguranta potentialul mintii tale.

4. Concentreaza-te pe invatare
Achizitionarea de noi cunostinte nu este o treaba
usoara si continua pana la sfarsitul vietii, cerand o
disciplina constanta.
Incearca sa te concentrezi asupra acestui proces
dificil. Aceasta este o munca grea si va ramane asa
pana cand cineva va veni la tine si iti va oferi un cip
special pe care il poti introduce in capul tau si vei avea
imediat acces la toate cunostintele lumii. Intre timp, esti
singur si trebuie sa muncesti din greu pentru tine.
Procesul de invatare este foarte lung. Da, il poti accelera,
dar trebuie sa citesti, sa repeti, sa practici, sa analizezi
rezultatele, sa te adaptezi, etc. Pur si simplu, va dura mult
timp.
Disciplina inceata dar sigura te va ajuta sa obtii cunostintele
de care ai nevoie. Iar cand se intampla acest lucru, vei
elibera potentialul mintii tale.
Varsta nu reprezinta o bariera in calea invatarii. Pentru
asta nu poti fi prea tanar sau prea batran. Creierul uman
a fost creat pentru a obtine cunostinte si dispune de
resurse enorme pentru acest lucru. Doar pune-ti sarcina
de a dezlantui potentialul tau mental!

secretele.com
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Omul - manual de utilizare

Scurt îndrumar pentru echilibrul
fizic, mental, emoţional

Francisc Manolescu

continuare din ediţia precedentã

ANEXA
Câteva reţete magice adunate 

de prin batrâni plini de înţelepciune

Salate de legume şi verdeţuri
pline de vitalitate

Salată de crudităţi cu maioneză
Ingrediente:  1 ţelină, 1 morcov, 2 legături pătrunjel, 1

păstarnac, 1 ceapă, 1 măr,  100 g seminţe susan,
busuioc, sare, 300 g maioneză vegetală. 

Se dau prin răzătoare, se adaugă ceapa tăiată julien,
pătrunjelul şi seminţele de susan. Se freacă cu maioneza
şi se adaugă busuiocul şi sarea.  Se poate adauga şi
puţină zeamă de lămâie, după gust.  Este o salată
plină de vitalitate şi se poate servi la orice ocazie. 

Salată de castraveţi cu ceapă
Ingrediente:  5-6 castraveţi, 1 ceapă, ulei măsline, verdeaţă

de sezon, 1 lingură pastă de roşii, sare de mare, boia
de ardei iute, suc de lămâie. 

Se taie castraveţii felii subţiri şi se amestecă cu ceapă
tăiată julien şi celelalte ingrediente după gust. Se poate
adauga şi puţină maioneză de usturoi. 

Salată de castraveţi cu usturoi
Ingrediente : 7-8 castraveţi tineri, 10 căţei usturoi, ulei,

suc lămâie, verdeaţă (de preferat mărar), sare.  
Usturoiul se pisează bine şi se amestecă împreună cu

castraveţii tăiaţi felii subţiri sau daţi prin răzătoare. Se
adaugă verdeaţa mărunţită, uleiul, sarea. Se poate
adauga puţină maioneză vegetală, busuioc şi boia,
după gust.

Salată de verdeţuri
Ingrediente:  2 cepe (sau o legătură ceapă verde), urzici

cât mai tinere, câteva frunze de măcriş, frunze de
spanac, 2-3 căţei de usturoi sau câeva fire de usturoi
verde, 1 salată verde, 2 linguri tărâţe, ulei de măsline
presat la rece, 1 lămâie, sare de mare. 

Se aleg urzicile foarte bine şi se spală în mai multe ape
după care se zdrobesc în mâini (cu mănuşi) până nu
mai înţeapă, apoi se freacă cu puţină sare şi ulei, într-
un bol. Se taie restul verdeţurilor mărunt şi se adaugă
în bol alături de tărâţe, sucul de la lămâie, sare şi uleiul
turnat câte puţin.   Se poate adauga puţină maioneză
vegetală.  Este o salată plină de vitamine, o adevărată
bombă de viaţă. 

Salată de păpădie cu ridichi
Ingrediente: frunze de păpădie culese când sunt foarte

fragede, 1 salată verde, câteva ridichi, usturoi verde,
ceapă verde, miezul ras de la 6-7 nuci mari, ulei
măsline presat la rece, suc de lămâie, sare de mare.  

Se mărunţesc frunzele păpădiei şi salata, se freacă într-
un bol cu uleiul şi sarea, se adaugă miezul ras de nucă
şi ridichile tăiate rondele, apoi sucul de lămâie după
gust. 

Salată de spanac cu castraveţi
Ingrediente:  ½ kg spanac, 5-6 castraveţi, 2 cepe, 4-5

căţei de usturoi pisat, sare, ulei măsline, mărar, busuioc,
boia de ardei iute.  

Se taie mărunt spanacul şi se rad castraveţii într-un bol.
Se adaugă ceapă tăiată subţire şi usturoiul pisat. Se
freacă cu uleiul şi sarea, apoi se adaugă mărar şi boia
după gust şi aspect.

Salată de conopidă sau broccoli
Ingrediente:  conopidă sau broccoli, morcov, ţelină, 50g

miez ras de nucă, mărar, o mâna stafide, suc de
lămâie, sare de mare, ulei de măsline sau in, maioneză
vegetală.  

Conopida sau brocolli se dau prin răzătoarea mare,
morcovul şi ţelina prin răzătoarea mică, se freacă într-
un bol cu uleiul, sarea şi miezul de nuca, se adaugă
stafidele (de preferat lăsate la înmuiat în apă cu 2-3
ore înainte). Se adaugă mărarul, maioneză şi sucul de
lămâie, după gust. 

Salată de praz cu măsline
Ingrediente:  3 fire de praz medii, 2 cepe, 2 morcovi, 1

ţelină, 100 g măsline, ulei de măsline sau in, pătrunjel,
suc de lămâie, maioneză vegetală, sare de mare.  

Se taie prazul rondele subţiri, se adaugă ceapă tăiată
feliuţe. După ce se dau prin răzătoare, se adaugă şi
morcovul şi ţelina, alături de măsline (de preferat fără
samburi şi tăiate mărunt). Se freacă într-un bol cu sare
şi uleiul. La final, se adaugă pătrunjelul mărunţit,
maioneză şi sucul de lămâie după gust.  Se poate
servi pe felii de pâine de secară. Deliciu ! 

Salată specială de vară
Ingrediente:  3 roşii mari, 1 ardei greas, 1 ceapă, 2

castraveţi, 50 g seminţe de floarea soarelui decojite, ½
varză mică, 100g măsline, o mâna stafide, suc de
lămâie, ulei de măsline presat la rece, maioneză
vegetală, boia, bucuioc.   

Se taie roşiile rondele, se adaugă castraveţii şi ardeiul
tăiaţi felii cât mai subţiri pe de-a lungul, ceapă julien,
varză dată prin răzătoare şi măslinele (preferabil fără
sâamburi).  Se freacă într-un bol cu sarea şi uleiul şi
maioneză vegetală. Se adaugă stafidele (sunt mai
gustoase şi moi, lăsate la înmuiat în apă 2-3 ore
înainte) şi sucul de lămâie alături de boia şi busuioc
după gust.  Seminţele de floarea soarelui se presară
pe deasupra, la final. Se serveşte la umbră.

Salată de cartofi şi castraveţi cu nucă
Ingrediente:  3-4 cartofi medii, 3-4 castraveţi, 1 ceapă,

100g măsline, 6-7 căţei de usturoi, 50 g miez de nucă
pisat sau ras, pătrunjel, ulei de măsline presat la rece,
suc de lămâie, boia, maioneză vegetală.   

Se taie cartofii în cubuleţe medii, se fierb şi se lasă la
răcit. Într-un bol, se adaugă castraveţii curăţaţi de
coajă şi tăiaţi rondele şi măslinele fără sâmburi. Se
adaugă şi cartofii şi miezul de nucă. Separat, ceapa
tăiată julien şi căţeii de usturoi pisaţi se freacă cu sare
şi ulei apoi pune totul peste cartofi, castraveţi şi măsline.
Se amestecă totul, se adaugă suc de lămâie, boia şi
pătrunjelul mărunţit după aspect şi gust. 

Salată de sfeclă roşie cu usturoi
Ingrediente:  2-3 sfecle medii, 1 căpăţână usturoi, 1 fir

praz, 1 morcov, 1 măr, pătrunjel, o mâna de seminţe
de susan, ulei de măsline presat la rece, suc de lămâie,
busuioc, sare de mare.  Sfecla se curaţă şi se dă prin
răzătoarea mare. 

Se freacă într-un bol cu uleiul, sarea şi usturoiul pisat. Se
adaugă morcovul şi mărul date prin răzătoare. Se
ajustează gustul cu sucul de lămâie iar la final se
adaugă pătrunjelul mărunţit, busuiocul şi seminţele de
susan. 

Salată de varză cu curmale şi măsline
Ingrediente:  300 g varză, 100g măsline, 10-15 curmale

fără sâmburi,  50 g miez de nucă pisat sau ras, ulei
măsline presat la rece, maioneză vegetală, suc de
lămâie, mărar, boia, sare de mare. 

Varza se dă prin răzătoare se freacă într-un bol cu uleiul,
sarea şi sucul de lămâie. Se adaugă măslinele (de
preferat fără sâmburi), curmalele tăiate mărunt, miezul
de nuca şi maioneză. Se amestecă totul.  La final, se
adaugă boia, se ajustează gustul cu sare şi suc de
lămâie, iar aspectul cu mărar. Mult prea bun ! 

Hummus (salată de năut cu usturoi)
Ingrediente:  2 căni năut, 150 g seminţe de susan, 1

roşie (opţional şi neapărat din sezon, pentru aromă), 1
lămâie, 50 g miez nucă pisat, maioneză vegetală, ulei
de măsline presat la rece, boia roşie 30g, sare de
mare sau sare roz himalayana, busuioc. 

După ce se lasă câteva ore la înmuiat într-un vas cu apă,
năutul se fierbe şi apoi se lasă la răcit.  Într-o tigaie
unsă cu un şerveţel îmbibat în ulei se pun seminţele
de susan care se rumenesc până capătă o culoare
maronie (atenţie să nu se ardă !). După ce se rumenesc,
se macină cu pisătorul de usturoi sau cu râşniţa de
cafea (este de preferat pisătorul de usturoi intrucât
permite uleiului de susan să iasă la suprafaţă, oferind
o savoare aparte).  Într-un vas, se scurge o parte din
apa în care a fiert năutul, iar năutul şi susanul măcinat
se pun împreună într-un vas mai încăpător, alături de
roşia tăiată mărunt (opţional), căţeii de usturoi şi lămâia
decojită şi curăţată de sâmburi. Cu un blender se
amestecă totul, adăugând ulei câte puţin, şi apă păstrată
în care a fiert năutul până când compoziţia capătă
densitatea unei paste (nu foarte moale). Se adaugă
sarea, busuiocul, boiaua, miezul de nucă şi maioneza.
Se amestecă bine şi se lasă la rece ceva vreme.   O
salată extrem de hrănitoare, o adevărată terapie
culinară. 

Salată de varză cu ciuperci şi stafide
Ingrediente:  jumătate de varză albă, 350 g ciuperci, 2

cepe, 1 roşie, o mână de stafide, sucul de la 2 lămâi,
ulei de măsline presat la rece, 1 legătură mărar,
busuioc, boia, maioneză vegetală, sare de mare.  
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Ciupercile se taie felii subţiri, se stropesc cu suc de
lămâie din plin şi se presară peste ele sarea, mărarul
mărunţit şi busuiocul.  Se acoperă vasul şi se lasă la
rece 2 ore.  Varza rasă se freacă cu sare, boia şi ulei,
pentru a-şi pierde rigiditatea, apoi se adaugă peste
ciuperci, alături de roşia tăiată felii subţiri.  Se  adaugă
stafidele şi maioneza şi se amestecă bine. 

Salată anti-gripă
Ingrediente:   1 ceapă, 2 legături pătrunjel, 1 căpăţână

usturoi, 1 lămâie medie, ulei de măsline, sare de mare,
maioneză vegetală.  

Se mărunţeşte ceapa şi pătrunjelul, se pisează usturoiul,
se pune totul într-un vas în care se adaugă uleiul,
sarea, sucul de la lămâie şi maioneza.  Se freacă bine,
până se obţine o compoziţie omogenă. Recomandat  a
se consumă pe pâine de 2-3 ori pe zi.  Este foarte
bogată în vitamina C şi stimulează aproape instantaneu
sistemul imunitar. 

Supe-Creme-Zemuri

Supă de sfeclă
Ingrediente:  4 sfecle roşii, tăiate cubuleţe, 5 roşii tăiate

cubuleţe, 2 cepe verzi sau 1 uscată, frunzele de la 2
sfecle (opţional, însă sugerat), 2 linguri de ulei de
măsline. 

Se căleşte ceapa tăiată mărunt în uleiul în care se
adaugă puţină apă. După ce s-a înmuiat ceapa, se
adaugă sfecla, roşiile (eventual fără coajă), frunzele
de sfeclă tăiate fâşii, sare şi piper. Se adaugă apă, în
funcţie de cât de groasă se vrea supa, şi se lasă la fiert
20-30 de minute, până s-a fiert sfecla. La final se pune
suc de lămâie după gust, pentru că trebuie să fie
acrişoară. 

Supă de avocado cu mentă
Ingrediente: 3 linguri unt, 6 cepe verzi tăiate mărunt, 1

căţel de usturoi, zdrobit, 2 linguri făină, 600 ml supă de
legume, 2 avocado coapte, 2-3 linguri suc de lămâie,
puţină coajă de lămâie, ulei de măsline, 1 lingură
mentă tocată, sare şi piper. 

Se toarnă ulei de măsline în tigaie. Se adaugă ceapă
verde şi usturoiul şi se prăjesc cam 3 minute, până se
înmoaie. Se adaugă făină şi amestecă 1-2 minute.
Încet, se adaugă supa şi se aduce la punctul de
fierbere. Se lasă  să fiarbă uşor până se pregăteşte
avocado-ul.  Se decojeste avocado, se scoate sâmburele,
şi se taie în bucăţi măricele. Se pune în supă, cu sucul
de lămâie şi coaja de lămâie. Se pune sare şi piper
după cum gust. Se acoperă oala şi se lasă la fiert cam
10 minute. Se opreşte focul, iar când s-a mai răcit
puţin, se amestecă în blender, pentru a obţine o supă
crema. Se adaugă uleiul de măsline. Se verifică dacă
mai trebuie sare sau piper. Se adaugă şi mentă.  Se
mai poate adauga lămâie şi usturoi după gust.  

Supă-crema de mazăre
Ingrediente:  500 gr mazăre, 1 ceapă, 1 ţelină mică, 1

ardei gras, 1 păstârnac, 1 morcov, sare de mare (sau
de himalaya), 2 linguri ulei, pătrunjel. 

Se pun la fiert în 2 l de apă ceapă, ţelină, pastarnacul,
ardeiul gras şi morcovul, întregi. După ce au fiert, se
scot legumele şi pune sare.  Separat, se pune mazărea
la fiert.  Când e fiartă, se pune câte puţin supă de
zarzavat. Se adaugă uleiul, se lasă să dea câteva
clocote şi se potriveşte de sare. Se pune amestecul în
blender. Înainte de a opri aragazul, se adaugă pătrunjelul
şi se pune capacul.  Merge foarte bine cu crutoane cu
usturoi.    Se poate adaugă puţin suc de lămâie.

Supă crema de linte roşie
Ingrediente:  300 gr linte, 1 ceapă, 1 morcov, 1 păstârnac,

3 căţei usturoi, sare, 3 linguri bulion, 2 linguri ulei,
mentă.  

Se pune lintea la fiert împreună cu ceapa, morcovul,
păstârnacul şi usturoiul tocate mărunt. După ce au
fiert, se adaugă sarea, bulionul şi uleiul. Se mai lasă
să dea câteva clocote şi se pune în blender, la păsat.
La final, se adaugă mentă pentru un plus de chic. E
tare bună cu crutoane şi eventual câteva frunze de
pătrunjel pentru aromă.

Supă crema de broccolli şi ciuperci 
Ingrediente:  500 g broccolli, 200 g ciuperci, 1 ceapă, 1

ţelină, 1 ardei gras, 1 păstârnac, 1 morcov, sare de
mare,  ulei măsline, pătrunjel. 

Se pun la fiert în 2 litri de apă ceapa, ţelina, păstârnacul,
ardeiul gras şi morcovul, întregi. După ce au fiert, se
scot legumele şi se potriveşte cu sarea. Separat se
pun la fiert broccoli şi ciupercile şi când sunt gata se
adaugă puţin câte puţin amestecul de supă, având
grijă să nu fie prea zemos. Se adaugă uleiul, se lasă
să dea câteva clocote. La final, se păsează amestecul
în blender şi se subţiază cu zeamă de supă după gust.
Se poate adauga suc de lămâie. 

Tonice Naturale / Suplimente 
(vechi reţele ale dacilor)

Supliment nutritiv imuno-stimulent  - pentru întărirea
sistemului imunitar, infecţii, gripă. 
Într-un recipient de 800 ml se pun 200 g polen de albine

şi 5 g lăptişor de matcă peste care se toarnă conţinutul
unei sticluţe de tinctura de Echinaceea (se găseşte la
magazinele de tip Plafar) şi sucul a două lămâi mai
mari, bine filtrat.  Se acoperă recipientul şi se lasă
două-trei ore să fuzioneze.  După aceea, se sfărâma
granulele de polen cât se poate de bine şi se umple
restul borcanului cu miere polifloră.  Amestecaţi bine şi
stimulentul este gata.
Nu uitaţi să amestecaţi bine conţinutul de fiecare dată
când vreţi să-l folosiţi.  Se va lua câte o linguriţă de 3
ori pe zi, după masă. Pentru un efect sporit, se
recomandă cure de 14-21 zile.  

Supliment nutritiv -  tonic general 1 – pentru anemii,
demineralizare, convalescenţă, afecţiuni pulmonare,
afecţiuni gastro-intestinale.
Ingrediente:  măceşe – 2 linguri pulbere, cătină – 2

linguri pulbere, urzică – 2 linguri pulbere plantă, coada
calului – 2 linguri pulbere plantă, lucernă – 1 lingură
pulbere plantă. 

Plantele şi fructele uscate se pot macina şi transforma în
pulbere, folosind râşniţa de cafea.  Cel mai benefic ar
fi dacă plantele ar fi măcinate cu puţin timp înainte de
folosire.

Se amestecă toate plantele şi se păstrează într-un
recipient la întuneric şi răcoare.  Se administrează
câte 2 linguri de 2 ori pe zi. 

Supliment nutritiv – tonic general 2
Ingrediente:  polen – 2 linguri pulbere, lăptişor de matcă

– 1-2 g, seminţe de in - 2 linguri, seminţe de susan – 2
linguri, miere polifloră – 3 linguri, grâu germinat – 2-3
linguri, sucul de la 1 lămâie medie. 

Se amestecă toate cele de mai sus într-un castron până
se formează o pastă omogenă care se păstrează la
frigider. Este recomandat să se consume în maximum
3 zile. Se pot lua câte 3-4 linguri pe zi.  

Tonic hepatic  - pentru hepatită, ajută la detoxifierea
masivă a ficatului, afecţiuni ale splinei, toxinfecţie
alimentară, coxartroză, reumatism, astenie, constipaţie,
spasmofilie, convalescenţă, sindrom de malabsorbtie,
surmenare intelectuală, lipsa de vitalitate, depresie.
Ingrediente:  1 kg miere zaharisită (mierea zaharisită

devine alcalină şi poate fi utilizată şi de cei cu afecţiuni
stomacale), 150g pulbere din fructe de Armurariu, 200
g pulbere cătină, 300 g polen, 100 g propolis răzuit.

Toate ingredientele de mai sus se pun într-un vas şi se
amestecă până la completa omogenizare. Se păstrează
la frigider.  Se administrează dimineaţa şi la prânz câte
o lingură cu 30 min înainte de masă. Recomandat în
cure de 14-21 zile.

Tonic pulmonar – pentru astm, bronşită, laringită,
rino-sinuzita, tuberculoză, silicoză, afecţiuni ale căilor
respiratorii, gripă.
Ingrediente:  1kg miere de albine (de preferat cea de

brad), rădăcina de Iarbă Mare – 10 linguri pulbere,
seminţe Schinduf – 10 linguri pulbere, propolis răzuit –
100g, ulei de cătină – 30ml, ulei esenţial de trandafir
sau eucalipt – 30 picături.

Se amestecă într-un castron toate ingredientele până la
formarea unei paste omogene care se păstrează la
frigider. O lingură de 3 ori pe zi este cantitatea optimă
pentru adulţi, iar la copii – o linguriţă de 3 ori pe zi.
Curele de 14-21 zile au rezultate garantate.  

Tonic osos – pentru prevenirea sau tratarea osteo-
porozei, în hipocalcemie şi hipomagnezie, scădere a
greutăţii, rahitism, pentru accelerarea vindecării în
cazul fracturilor, întărirea sistemului osos. 
Ingrediente:  seminţe de susan – 2 linguri, seminţe crude

de floarea soarelui – 2 linguri, mei – 2 linguri, ovăz
boabe – 2 linguri pulbere, migdale – 2 linguri pulbere,
miere – 6 linguri, suc de lămâie – atât cât e necesar
pentru o pastă omogenă de consistenţă medie. 

Pentru obţinerea pulberilor se poate folosi râşniţa de
cafea. Se amestecă toate ingredientele până la formarea
unei paste omogene. De preferat, tonicul să fie consumat
în 4-5 zile. Se pot lua 4-5 linguri pe zi, pe pâine.

Tonic ocular – pentru bolile aparatului ocular (glaucom,
cataractă), pentru regenerarea ţesuturilor aparatului
ocular, deficienţe imunitare . 
Ingrediente : măceşe – 2 linguri pulbere (se face pulbere

doar pulpa uscată, fără coajă şi perişori), cătină – 2
linguri pulbere, afine uscate – 2 linguri pulbere, coacăze
uscate – 2 linguri pulbere, fructe de şoc uscate  - 2
linguri pulbere,  miere – atât cât e necesar pentru
formarea unei paste

Se amestecă toate ingredientele cu mierea şi se păstrează
la frigider.  Se recomandă 2 linguri de 2 ori pe zi de
preferat înainte de masă cu 30 min.  

Tonic nervin – pentru afecţiuni generale ale sistemului
nervos, depresii, Alzheimer, Parkinson, senilitate,
sechele după accident vascular cerebral, paralizii,
oboseală, stres . 
Ingrediente : rozmarin – 5 linguri pulbere, ginko-biloba –

5 linguri pulbere, seminţe de in – 5 linguri, fulgi de
drojdie de bere – 8 linguri, migdale – 5 linguri, polen –
5 linguri, ulei esenţial de levănţică – 30 picături, 800 g
miere de tei.  

Plantele şi fructele uscate pot fi transformate în pulbere
cu ajutorul râşniţei de cafea.  Se amestecă bine toate
ingredientele cu mierea, se adaugă uleiul esenţial de
levănţică şi se amestecă din nou. Pasta obţinută se
păstrează la rece şi întuneric. Se recomandă 1 lingură
de 3 ori pe zi înainte de masă.

Tonic vascular – fragilitate capilară sau vasculară,
arteriopatii, talengectazii, purpure, varice, hemoroizi,
flebită, sechele post accident vascular, boli ale inimii,
anemii, devitalizare, imunitate precară. 
Ingrediente : hrişca – 8 linguri, măceşe – 2 linguri pulbere,

afine – 2 linguri pulbere, polen – 2 linguri pulbere,
miere – 2 linguri , suc de lămâie – cât este necesar
pentru consistenţă dorită, ulei esenţial de lămâie – 10
picături. 

Cu 2 ore înainte de a fi folosită, hrişca se lasă la înmuiat,
apoi se scurge şi se combină cu restul ingredientelor,
amestecându-se până la obţinerea pastei de consistenţă
dorită. Se recomandă a se consuma 3 linguri de 2 ori
pe zi înainte de masă.
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ORIZONTAL:
1)  Autorul romanelor ,,Genera]ia 62” [i ,,5
romane tr~ite” (Mihai)... - ... [i al antolo-
giei ,,Eroica 1877” (Ion). 

2) Scriitoare de na]ionalitate maghiar~
care ne-a oferit ,,20 de ani de dragoste”
(Maria) - ,,Trei...”, poem de {tefan
Neni]escu. 

3) ,,Al doilea... al doamnei Chatterley”,
roman de Felix Aderca - |n forma de
ogiv~. 

4) Aduce ploaia - Autorul volumului ,,A 8-a
zi dis-de diminea]~” (Dumitru) - ,,Trei...”,
lac l^ng~ B~ile Herculane (sg.). 

5) Ela Zidaru - ,,...70 atac~”, roman de Ion
Aram~ - Sunt. 

6) Sob~ modern~ - 400 la Roma... 
7) ... [i 103 - Scriitor al m~rii, care ne-a
l~sat  ,,Alarma la dana zero” (Ion). 

8) Triplat! - R^u \n Japonia. 
9) R^u \n Ungaria - Stau la buc~t~rie [i au
de obicei dou~ urechi - Ren! 

10) Romancier care ne-a prezentat ,,2
inimi tinere” (Cezar) - Fir textil. 

11) 24 pe zi - Scriitorul cu ,,80.000 de pri-
eteni” (Petre). 

12) Prozator de la care am aflat ,,Cei 13
[i misterul” (Ion) - A l~sa de pe o zi pe
alta..

VERTICAL:
1) ,,11 elegii” ne-au r~mas amintire de la
regretatul poet, disp~rut dintre noi \n
1983 (Nichita) - Scriitor care a ajuns la
,,Paralela 45” (Simion). 

2) ,,46 poeme de dragoste” ne-a d~ruit
acest scriitor (Gheorghe) - ,,Pove[ti
pentru trei...”, volum de Radu Ciobanu. 

3) Hotar (reg.) - E un pu[ti. 
4) Localitate \n Germania - ,,...al doilea”,
roman de Vladimir Colin (neart.). 

5) ,,|ntre dou~...”, volum de povestiri de
Corneliu Omescu (sg.) - Mihaela alintat~.

6) 13 numere! - A 9-a zi a fiec~rei luni la
per[i - Oscior. 

7) Evreu - Lucru cu valoare zero (fig.). 
8) Curse! - U[i]e! - Autorul volumului ,,Cele
4 m~rii” (Ion). 

9) Prefix pentru ureche - Acri[oar~ - Acum! 
10) Are sensul de un milion de ori - Scriitor
care ne-a oferit prilejul s~ c~l~torim cu
,,Corabia cu 50 de catarge” (George) -
Acela. 

11) Dou~ la orice pas~re - Semnatara
volumului ,,Patru ora[e [i un b~ie]a[”
(Lili). 

12) ,,Cele trei...ale lui Don Cristobal”,
roman de Valentin Silvestru (sg.) -
,,Echipajul... R-305” a fost scris de mari-
narul scriitor Ion Arama (neart.).

Dic]ionar: OGIV, CIII, TTT, INA, SIO,
OTAR, IHN, ADER, OTO.

Teste Psihologice 
TEST 1
Testul trebuie să îl rezolvaţi neapă rat până la sfârşit pentru
a funcţiona.  V-aţi întrebat vreodată dacă spiritul dv este
normal sau dacă este diferit?
Dacă veţi rezolva acest test veţi găsi răspunsul.
Rezolvaţi adunările propuse mai jos cît repede puteţi, dar
nu săriţi nici una. 
Nu sunteţi obligat să notaţi răspunsurile. 
Veţi fi uimit de rezultat!
Cât fac:

15+6
3+56
89+2
12+53
75+26
25+52
63+32
123+5

REPEDE ! GÂNDIŢI-VĂ LA O CULOARE !
Coborâţi.
Coborâţi.
Coborâţi.

V-aţi gândit la roşu, nu-i aşa ?
REPEDE ! GÂNDIŢI-VĂ LA O UNEALTĂ ŞI LA O CU-
LAORE.

Coborâţi.
Coborâţi.
Coborâţi.

V-AŢI GÂNDIT LA UN CIOCAN ROŞU NU E AŞA ?
Dacă nu e cazul, faceţi parte din acele 2% din populaţie

al căror spirit este destul de diferit pentru a se putea
gândi la altceva.
98% din populaţie va răspunde < ciocan roşu  în urma
acestui exerciţiu. Interesant, nu ?

TEST 2
Aşezat la birou, ridicaţi piciorul drept şi mişcaţi-l în sensul
acelor de ceasornic.
În timp ce mişcaţi piciorul, desenaţi cifra 6 în aer, cu mâna
dreaptă.
Veţi observa că piciorul îşi schimbă sensul de rotaţie.

TEST 3     Testul porcului.
Luaţi o foaie de hârtie şi desenaţi un porc.
Nu coborâţi mai departe înainte de a desena !
Nu trişaţi !

Desenul serveşte la un test de personalitate.

TEST 4
Încercaţi să rezolvaţi testul în zece secunde, dacă folosiţi
un timp mai îndelungat, testul nu mai este edificator.
Număraţi literele "F" din textul de mai jos:
FINISHED FILES ARE THE RESULT
OF YEARS OF SCIENTIFIC
STUDY COMBINED WITH THE
EXPERIENCE OF YEARS
Gata ?

TEST 5
La funeraliile mamei sale una intre fiice zăreşte un tânăr

de care se îndrăgosteşte pe loc. I se pare că el este
bărbatul visurilor sale. 
Este un coup de foudre şi pur şi simplu nu se mai poate
gândi la altceva decât la el. 
După câteva zile, fata îşi ucide sora. 
De ce ? 
Răspundeţi şi abia apoi citiţi soluţia. 

Răspuns: 

Dacă ai desenat porcul :
- Pe partea superioară a foii de hârtie : eşti optimist.
- În centru : eşti realist.
- În partea de jos : eşti pesimist şi ai tendinţa spre un om-
portamentnegativ.

Dacă porcul priveşte spre dreapta  crezi în tradiţii, eşti
prietenos şi îţi aminteşti uşor datele aniversărilor...

Dacă porcul priveşte spre stânga: eşti inovator, activ, dar
nu ai un simţ al familiei prea dezvoltat şi nu acorzi prea
multă atenţie datelor importante.

Dacă porcul te priveşte în faţă : eşti direct şi nu îţi e
teamă de confruntări.

Dacă i-ai adăugat multe detalii: eşti analitic, minuţios şi
circumspect.

Dacă nu are prea multe detalii: eşti emoţional, nu foarte
metodic şi destul de temerar.

Dacă i-ai desenat mai puţin de 4 picioare: eşti ezitant sau
trăieşti o perioadă de schimbări în viaţă.

Dacă i-ai desenat 4 picioare: eşti sigur pe tine, încăpăţânat
şi nu renunţi la idealurile tale.

Dacă i-ai desenat mai mult de 4 picioare : eşti idiot.
Mărimea urechilor arată capacitatea ta de a-i asculta pe

alţii. Cu cât sunt mai mari, cu atât este mai bine, din
acest punct de vedere.

Lungimea cozii arată calitatea relaţiilor tale sexuale. Din
nou, cu cât e mai lungă, cu atât e mai bine. A uitat
cineva să deseneze coada ?

Nu, testul nu se poate reface.

Câte aţi găsit ? Trei ?
De fapt sunt şase. 
Reluaţi numărătoarea cu mai multă atenţie. 
Explicaţia este mai jos :
Creierul nostru nu procesează cuvântul 'OF'.
De necrezut, nu-i aşa ?
Oricine a numărat şase litere F este un geniu. 
Patru sau cinci este destul de rar, trei este normal. 
Mai puţin de trei - ai nevoie de ochelari.

Ea spera că tânărul va veni şi de data asta la înmor-
mântare.
Dacă acesta e răspunsul pe care l-aţi dat, atunci sunteţi

un analist foarte inteligent sau gândiţi ca un psihopat.
Acest test este utilizat de un celebru psiholog american
pentru a verifica dacă o persoană are mentalitate complexă.
Un număr mare psihologi dar şi ucigaşi în serie au dat
acest răspuns la întrebare. 
Dacă aţi dat alt răspuns, aveţi o mentalitate normala me-
die.
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Oamenii devin mai proști și nimeni nu știe de ce. 
Concluziile unui nou studiu

Omenirea a bifat multe lucruri stupide în
secolul al XX-lea, însă, chiar și așa, testele
IQ arătau o creștere a inteligenței. Acum
însă, în mod oficial, trendul s-a inversat.
Asta înseamnă că inteligența oamenilor
este în regres. Jurnaliștii de la inc.com se
întreabă dacă fenomenul a fost cauzat de
dietele noastre din ce în ce mai nesănătoase,
de sistemele educaționale neperformante,
de dependența tehnologică sau poate de

sursele de informare (n.r. - a se citi tabloide și site-uri de fake news) pe care le
frecventează mulți dintre noi.
Fenomenul din secolul XX, perioadă în care IQ-ul indivizilor a crescut cu aproximativ trei
puncte în medie per deceniu este cunoscut drept efectul Flynn (n.r. după academicianul
neo-zeelandez James Flynn, care a studiat fenomenul). Acum, acest trend a ajuns brusc
la sfârșit, arată un nou studiu publicat de Proceedings of the National Academy of Sci-
ences.
În cadrul studiului realizat de Ragnar Frisch Centre for Economic Research din Norvegia
au fost analizate rezultatele a 730.000 de teste IQ. Oamenii de știință au ajuns la
concluzia că efectul Flynn și-a atins apogeul la mijlocul anilor 1970. De atunci, trendul
este în scădere semnificativă.
„Este cea mai convingătoare dovadă de până acum că efectul Flynn s-a inversat. Dacă
plecăm de la asumpția că modelul lor este corect, rezultatele sunt impresionante și
destul de îngrijorătoare ”, a spus psihologul Stuart Ritchie, de la Universitatea din
Edinburgh, pentru The Times. Ritchie nu a participat la realizarea studiului.
Studiul s-a bazat pe datele obținute de la testele IQ făcute de bărbați norvegieni cu
vârste cuprinse între 18 și 19 ani. Testul de inteligență este obligatoriu la recutare, stagiul
militar fiind obligatoriu în acest stat.
Datele provin de la trei generații de bărbați, născuți între anii 1962-1991, și au fost
studiate din 1970 până în 2009. De la o generație la alta, IQ-ul a scăzut cu 7 puncte în
medie.
Nu este pentru prima dată când un astfel de trend în scădere a fost observat. Chiar și
James Flynn a vorbit despre el, acum un deceniu, când i-a studiat pe adolescenții britani-
ci.
Ce a dus la inversarea efectului Flynn nu poate să spună niciun om de știință cu
siguranță. Însă studiul din Norvegia arată totuși că aceste scăderi de IQ s-au întâmplat și
în interiorul familiilor. Descoperire anulează teoria potrivit căreia scăderea IQ-ului s-a
datorat acumulării de gene dezavantajoase în anumite arii din societate.
În schimb, spun cercetătorii, putem trage concluzia că schimbările de lifestyle ar putea fi
de vină - felul în care sunt crescuți și educați copiii, cum își petrec timpul liber, ce fel de
jocuri aleg, dacă citesc etc.
Pe de altă parte, s-ar putea ca testele de inteligență să nu fi fost adaptate cerințelor
societății moderne, fiind astfel inexacte. De exemplu, s-ar putea concentra pe noțiuni pe
care nu se mai pune accentul în societatea contemporană.
Astfel, există o diferență între inteligența cristalizată și cea fluidă. Cea cristalizată
cuprinde lucrurile pe care le-ai învățat, cea fluidă se referă la abilitatea unui individ de a
vedea în perspectivă și de a-și folosi logica în rezolvarea unor probleme de care nu s-a
mai lovit până în prezent. Implicația aici este că nu am fi mai puțin deștepți, ci testele IQ
nu au ținut pasul cu evoluția societății.
Însă până când cercetătorii nu-și vor pune la bătaie inteligența fluidă să rezolve această
nouă dilemă, noi și IQ-urile noastre mici nu vom ști unde e de fapt problema.

www.digi24.ro

Femeile după 40 de ani sunt minunate. 
Privesc viața cu alți ochi și o trăiesc cu mai multă pasiune

Dupa 40 de ani o femeie infloreste nu se
ofileste! Femeile la 40 de ani se pot considera
la a doua tinerete. Ele privesc viata cu alti
ochi si o traiesc cu mai multa pasiune. Stiu
sa aprecieze mai mult ceea ce primesc si se
simt intotdeauna mai increzatoare.
Pentru o femeie, viata la 40 de ani poate fi
mai minunata ca oricand daca stie cum sa o
traiasca. Chiar si studiile efectuate pe aceasta

tema demonstreaza faptul ca femeile la 40 de ani privesc viata intr-un mod diferit, dintr-o
perspectiva mult mai optimista, scrie 7secunde.com.
Ai putea crede ca multe se simt deja batrane la aceasta varsta, insa nu este adevarat.
Majoritatea simt ca abia acum au capatat experienta necesara pentru a face fata cu brio
experientelor mai dificile.
• Multe femei arata si se simt mai bine la 40 de ani si nu vorbim doar despre actrite

celebre care au acces la diverse modalitati inedite de infrumusetare.
• O femeie cu tenul matur, dar ingrijit, poate sa inspire mult mai multa pasiune si asta

pentru ca are mai multa incredere in felul care arata, se simte stapana pe sine, stie ce
calitati poseda si cum sa le scoata mai bine in evidenta.

• Pana acum ea a invatat ce trebuie sa faca pentru a arata senzational in orice context si
profita la maxim de cunostintele acumulate.

• Femeile la 40 de ani sunt mai seducatoare tocmai prin increderea de sine pe care o
emana. De aceea nu ar trebui sa te mire cand un tanar de 20 si ceva de ani se
indragosteste iremediabil de o femeie trecuta de 40. Ea are un mister aparte pe care
un tanar nu il poate intelege.

• La aceasta varsta multe doamne declara ca viata lor este infloritoare, iar ele au
renuntat in sfarsit la prejudecati si reusesc sa se bucure la maxim de partenerii lor.
Asadar, daca te afli la aceasta minunata varsta nu ar trebui decat sa te bucuri si sa iti
tii mereu fruntea sus

• Femeile de 40 de ani au o intuitie de oracol. Nu trebuie sa recunosti nimic, ele si asa
stiu.

• Rujul rosu aprins arata minunat la femeile de 40 de ani, ceea ce nu putem spune
despre cele mai tinere. Daca inveti sa ingnori cateva riduri acolo si acolo, vei descoperi
ca femeile de 40 de ani sunt mult mai senzuale decat cele tinere.

Fetelor, va aduc scuzele mele
Pentru toti barbatii, carora le place sa spuna: de ce sa cumperi o vaca intreaga cand poti
sa primesti lapte si asa, am o noutate. Astazi 80% dintre femei nu sunt interesate de
casatorie.   De ce? Pentru ca ele inteleg ca nu are rost sa cumperi un porc intreg pentru
un crenvurst!

Mesaj pentru toate femeile: 
De ce uitați că sunteți de neprețuit?

O mica povestioara pe care trebuie
sa o citeasca toata lumea, in special
femeile. Nu trebuie sa uitati cat de
importante sunteti.
Cand Dumnezeu a creat femeia, a
avut nevoie de foarte mult timp.
Seara tarziu, un inger a venit la el si
l-a intrebat: “De ce petreci atat de
mult timp pentru a crea asa ceva?”
Si Domnul i-a raspuns: “Ai vazut
cate trebuie sa fac pentru a ii da
forma perfecta? Trebuie sa fie fru-
moasa, dar nu facuta din plastic,
trebuie sa aiba mai mult de 200 de
piese in miscare care pot fi inlocuite
si trebuie sa functioneze pe toate
tipurile de alimente.
Trebuie sa fie capabila sa imbratiseze
mai multi copii in acelasi timp, iar
imbratisarea ei trebuie sa poata vin-
deca orice, de la un genunchi lovit

la o mana rupta sau un suflet ranit… si ea trebuie sa faca toate acestea cu doar doua
maini.”
Ingerul a fost impresionat de raspunsul lui Dumnezeu.
“Doar doua maini! Imposibil” – a spus acesta. “Si asa va arata modelul standard? Prea
mult de lucru pentru o zi… asteptati pana maine si apoi va puteti reintoarce la treaba.”
“Nu pot sa astept.” – a spus Domnul. “Sunt atat de aproape de a termina aceasta creatie
care va fi favorita inimii mele. Ea vindeca bolnavii si poate lucra pana la 18 ore pe zi.”
Ingerul a venit mai aproape si a atins femeia.
“Dar ai facut-o atat de moale, Doamne.” – a zis ingerul.
“Da, ea este moale. Dar este puternica. Nu iti poti imagina ce poate indura si cum poate
depasi momentele dificile.”
“Poate gandi?” – a intrebat ingerul.
Domnul a raspuns: “Nu doar ca poate gandi, este rationala si poate negocia.”
Ingerul a atins obrazul femeii…
“Doamne, se pare ca aceasta creatie se scurge. Ati pus prea multe poveri pe ea.”
“Nu se scurge… ce vezi tu este o lacrima.” – l-a corectat Dumnezeu pe inger.
“Ce inseamna asta?” – a intrebat ingerul.
Si Domnul a raspuns: “Lacrimile sunt felul ei de a exprima durere, indoiala, dragoste, sin-
guratate, suferinta si mandrie.”
Ingerul a fost impresionat: “Doamne, esti un geniu! Te-ai gandit la toate! Femeia
este intr-adevar minunata.”
Da, femeia este MINUNATA. Femeia este mai puternica decat un barbat. Femeia rezolva
probleme si are poveri grele. Femeia inseamna fericire, dragoste si iubire.
Femeia zambeste cu toata inima. Femeia canta cand simte nevoia sa planga, plange
cand este fericita si rade cand ii este frica. Femeia lupta pentru visele ei. Femeia se
ridica impotriva nedreptatii. Femeia nu ia “NU” ca raspuns si intotdeauna cauta o solutie
mai buna pentru problemele ei.
Femeia plange cand copiii ei sunt victoriosi, este fericita cand prietenii ei sunt bine. Inima
femeii este fran ta cand o ruda apropiata sau un prieten se stinge, dar ea gaseste
puterea de a merge mai departe cu viata.
Femeia stie ca un sarut si o imbratisare poate alina o inima fr anta. Exista un singur lucru
in neregula cu ea: UITA CA ESTE DE NEPRETUIT!

secretele.com



BANCURI

• - Doctore, trebuie să mă ajutaţi, soţul meu este
grav bolnav: mă crede câine.
- Şi cum se manifestă?
- Îmi cere să-i fiu credincioasă mereu!

• Oră la facultatea de medicină, la cadavre.
PROFU: 
Prima calitate a unui viitor medic este că nu trebuie
să îi fie greaţă. Priviţi!
Şi profu’ bagă un deget în fundul cadavrului, iar
apoi îl bagă în gură.
PROFU: Cine face ca mine?
Vine un student, bagă degetul în fundul cadavrului
şi apoi îl bagă în gură.
PROFU: 
A doua calitate a unui viitor medic trebuie să fie spir-
itul de observaţie: eu am băgat un deget în fundul
cadavrului, dar altul în gură.

• Au examen la facultatea de medicină un grup de
fete.
PROFESORUL: Ce se măreşte de 16 ori?
PRIMA STUDENTĂ: Hihi, hihi!
PROFESORUL: Ieşi afară, nestiutoareo!
Profesorul repetă întrebarea studentei următoare:
PROFESORUL:  Ce se măreşte de 16 ori?
A DOUA STUDENTĂ: Irisul!
PROFESORUL: Corect, ieşi afară şi spunei colegei
tale, ca hihi, hihi se măreşte numai de trei ori!

• - Domnule doctor, taică-meu a trăit nouăzeci de
ani!  Credeţi că am şanse să apuc şi eu această
vârstă?
- Fumezi?
- Nu.
- Bei?
- Niciodată!
- Înseamnă că-ţi plac femeile...
- Niciodată nu mi-am înşelat soţia!
- Atunci, de ce mama dracului vrei să trăieşti
nouăzeci de ani?!

• - Doctore, aţi recomandat soţiei mele să se ducă
la băi. E bolnavă?
- Nu! Dumneavostră aveţi nevoie de linişte!

• După ce a examinat-o temeinic pe domnişoara,
ginecologul spune:
- Deci, când vă vedeţi soţul astă-seară…
- Nu sunt măritată, domnule doctor!
- Atunci, când vă vedeţi logodnicul…
- Nu sunt nici logodită…
- Să zicem atunci, prietenul…
- Nu am nici un prieten şi, până acum, nu am avut
nici-un fel de relaţie cu vreun bărbat!
Gânditor, doctorul se duce la geam şi priveşte în
zare.
Săturându-se să stea cu picioarele în sus, duduia
întreabă:
- La ce priviţi atât de atent, domnule doctor?
- Aştept un pic! Ultima dată când s-a întâmplat ceva
asemănător, a apărut la răsărit o stea!

Balada lui Ilie de la scul~rie
Cică-ntr-o uzină dintr-un mic oraş
a venit un lider din străinătate,
gazdele cu dânsul se purtau gingaş,
ca să-i intre-n voie, le făceau pe toate.

Vizitând străinul secţiile lor,
s-a oprit deodată şi cu bucurie
arătă spre-un simplu, vârstnic muncitor:
Ăsta nu-i Ilie de la sculărie?

Iar oficialii tare s-au mirat
de această faptă, totuşi, peste poate,
şi l-au pus pe listă neîntârziat
ca să plece grabnic în străinătate.

A ajuns la Roma c-un autobuz,
După ce un vameş, fir-ar el să fie,
Fără ezitare cică le-ar fi spus:
Ăsta nu-i Ilie de la sculărie?

Iar la Roma, papa însuşi i-a primit,
i-a tratat amabil c-un pahar cu apă
şi era şi dânsul foarte fâstâcit,
neştiind totuşi de unde s-o-nceapă.

Dar ca orice papă, a găsit un drum
Şi pe unul gureş, vocea lui mlădie,
l-antrebat c-un tandru scârţîit postum:
Ăsta nu-i Ilie de la sculărie?

Observând acestea, cei îndrituiţi
care mersul lumii zilnic îl veghează
s-au simţit datornici, lui Ilie, bliţ
să-i organizeze şi o mică pază.

Când erau la papa, Doamne, ce necaz,
unul dintre paznici leşină afară,
medicii de gardă îl făcură treaz
şi motivul bolii toţi îl căutară.

“Poţi cumva şi nouă tu să ne explici
cauza din care ai cazut în luptă ?”
“Domnilor v-aş spune: cum stăteam aici,
încordat în veghea asta ne-ntreruptă.

A trecut regina Angliei pe aci,
c-o suită mare şi cu protocoale,
m-am retras în umbră spre-a nu stingheri
şi-am simţit genunchii cum îmi pică moale.

Când am auzit-o cu cât interes
îşi întreabă Curtea că ar vrea să ştie
cine-i bâtrânelul purtător de fes
de lângă Ilie de la sculărie !”

Adrian Păunescu
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Fusta are propriet~]i 
curative; iat~ de ce este
important ca femeile 

s~ poarte fuste [i rochii

În toate timpurile fusta se considera principalul atribut
al feminității. Și motivul nu este doar în frumusețea
acestei ținunte. Specialiștii în domeniul energeticii
personale consideră că atunci cînd femeia poartă
fustă, ea începe să acumuleze energia feminității,
proprie ei. De aceea, fusta poartă și un sens sacru
pentru fiecare femeie.
Din antichitate, femeile se îmbrăcau exclusiv în fuste
și rochii. Și această modă era corectă pentru toate
popoarele. De exemplu, femeile slave purtau sarafane,
cele din India purtau batiste lungi, iar japonezele
îmbrăcau kimono. Precum vedem, îmbrăcămintea
tuturor femeilor nu presupunea construcția pantalonilor.
În timpurile străvechi, oamenii simțeau mai fin legătura
lor cu forțele naturii. Toți știu că femeile se deosebesc
de bărbați nu doar după parametrii fizicii. Oamenii de
diferite genuri au și energetică diferită. Bărbaților li s-
a prescris să-și preia energia din cosmos. Iar femeile
luau energie preponderent din pămînt.
Dacă ne amintim asemenea noțiuni ca dragostea,
atenție, grijă, empatie, gingășie, atunci, desigur, ele
sunt caracteristice femeilor. Dar și față de pămînt
asemenea noțiuni vor fi corecte.
Construcția oricărei fuste seamănă cu un con, ce se
lărgește în jos. Acest model de fustă nu a fost inventat
întîmplător.
Se considera că un asemenea con ajută femeii să
preia mai multă energie și putere din pămînt, să de -
vi nă fertilă și asigurată material. Energia femeii, dacă
vorbim despre corpulfizic, se acumulează în uter.
Bărbații nu sunt înzestrați de natură cu un asemenea
organ. Și în plan energetic, pentru a obține energia
pămîntului, el trebuia să o ia anume de la femeie.
Cînd femeia îmbracă pantaloni, ea parcă întrerupe
legătura cu pămîntul. Mișcarea energiei se oprește,
iar vasul sfînt al femeii sub formă de uter devine gol.
În rezultat, femeia nu are ce-i oferi bărbatului.
Energia femeii este foarte importantă pentru bărbat.

Ea îl face mai calm, mai stabil. Dacă bărbatul are
acces la energia femeii, atunci el va dori să se ocupe
cu lucrul creativ. Cînd bărbatul este lipsit de dragostea
și mîngîierea femeii, el devine agresiv, dur și violent.
Multe femei se îm bra că în pantaloni sau blugi. Dar
din punct de vedere energetic, această femeie își
alimentează și fortifică spiritul printr-o metodă străină
ei, adică bărbătește. În rezultat, interacțiunea dintre
bărbat și femeie are loc ca și cu ea ar fi bărbat de la
natură. În acest plan, are loc perturbarea schimbului
de energii. Acest fapt se poate reflecta atît la nivel
fizic sub forma diferitor boli, neînțelegeri și certuri.
Drept justificare, ar putea spune că pantalonii sunt
co mozi, sunt stilați, practici, la modă. Sigur, în pantaloni
femeia poate face mai ușor unele lucrări, destinate
inițal bărbaților. De exemplu, să care greutăți, să se
miște rapid etc. Comparativ cu pantalonii, rochia sau
fusta, sunt un fel de frînă. Dar în acest sens se mani -
fes tă un avantaj pentru femei, aducîndu-i liniște și ar -
mo nie. O femeie adevărată nu se va gîndi să facă
lucruri grele, să care greutăți sau să fugă undeva. Ea
va aștepta bărbatul care nu va refuza să o ajute.
Îmbrăcînd o rochie sau o fustă frumoasă, orice femeie
poate simți cum i se schimbă dispoziția. În ea parcă
se trezește o energie foarte cunoscută ei. Desigur,
privirile bărbaților se vor îndrepta anume spre femeile
îmbrăcate în rochii și fuste.
Pantalonii, chiar și cei mai stilați, trebuie îmbrăcați
sub formă de excepție.
Au importanță lungimea și forma fustei. Anterior, se
considera că rochia sau fusta trebuie să fie cît se
poate de lungi, pînă în podea. Așa femeia se alimenta
mai ușor cu energia pămîntului. Dacă fusta are poale
largi, care se învăluie în timpul mersului, atunci se
formează așa-zisele cîmpuri torsionare, chemate să
amplifice energia pămîntului. Poalele fustei se considera
un fel de cerc de protecție. Această protecție era
chemată să creeze o apărare pentru centrele sexuale
ale femeii. De funcționarea corectă a acestor centre
depinde direct sănătatea organelor reproductive fem-
inine și funcționarea lor corectă.
Chipul femeii în fustă lungă va aminti întotdeauna de
castitate, inocență și puritate. Fusta lungă protejează
femeia de privirile pofticioase. Este foarte important.
Asemenea priviri pot fi egale cu ochiul rău, ce poate
crea goluri în centrele energetice inferioare.
Dacă acest lucru se întîmplă, atunci femeia își pierde
energia sexuală. Iar împreună cu aceasta va pleca și
forța vitală și atractivitatea feminină. În final, are loc
sărăcirea energetică a femeii. Ea nu mai poate oferi
nimici bărbatului ei, de aceea el își pierde interesul
față de ea. Multe femei se întreabă, unde s-au pierdut
bărbații adevărați. Dar de unde vor apă rea ei, dacă
femeile înșiși nu mai sunt femei în adevăratul sens al
cuvîntului?
Femeile renunță intenționat la feminitatea lor, îmbrăcînd
pantaloni și alte haine bărbătești. 

Din fericire, moda ultimilor ani le oferă femeilor șansa
de a reveni la îmbrăcămintea pur feminină, să se ali-
menteze cu energia pămîntului și să-i ofere gingășie
bărbatului iubit. De aceea, purtați fuste sau rochii
lungi și învățați-vă să vă simțiți femei adevărate.

În ce const~ puterea femeii

Psihologii spun:
• dacă soția nu observă calitățile de caracter negative

ale soțului său, dar îl laudă permanent și acordă
atenție doar calităților lui pozitive, atunci ea
dezrădăcinează treptat calitățile lui negative.

• dacă soția nu are încredere în soțul său, atunci
nimeni nu va avea încredere în el.

• dacă soția vede în toate doar binele, atunci îl
montează pe o astfel de viziune pe soțul său.

• dacă soția este nemulțumită, atunci toată familia
va fi nemulțumită.

• dacă soția nu este fidelă soțului său, atunci familia
nu va fi fericită.

• dacă soția nu ascunde nimic de la soțul ei, își
deschide inima, atunci soțul nu va putea să-și
înșele soția și să o schimbe.

• dacă soția își servește sincer soțul, ea va putea
evita toate dificultățile vieții, ea va fi protejată.

• dacă soția va trata cu înțelegere temperamentul
soțului ei și va încerca să-l satisfacă, atunci soțul
va răsturna pentru ea munți.

• dacă soția își consideră soțul ca fiind "nu cea mai
bună" opțiune, atunci soțul va începe să o schimbe,
o astfel de femeie nu va fi fericită și familia se
dezintegrează.

• dacă soția își va trata soțul cu răceală, nu-i va oferi
toată dragostea, tandrețea și afecțiunea, soțul ei
va începe să abuzeze de alcool.

• Totodată, dacă familia se destramă, atunci toate
eforturile trebuie să le depună femeia. Cu forța sa
universală, cu energia, ea trebuie să atragă numai
gînduri pozitive, iar soțul va începe să acționeze în
această direcție cu propria sa putere!

• Soția este energie, soțul – putere. Forțele tainice
ale femeii, îndreptate spre soțul ei, vor aduce
rezultate tangibile!

ecology.md
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Fusta are propriet~]i 
curative; iat~ de ce este
important ca femeile 

s~ poarte fuste [i rochii

În toate timpurile fusta se considera principalul atribut
al feminității. Și motivul nu este doar în frumusețea
acestei ținunte. Specialiștii în domeniul energeticii
personale consideră că atunci cînd femeia poartă
fustă, ea începe să acumuleze energia feminității,
proprie ei. De aceea, fusta poartă și un sens sacru
pentru fiecare femeie.
Din antichitate, femeile se îmbrăcau exclusiv în fuste
și rochii. Și această modă era corectă pentru toate
popoarele. De exemplu, femeile slave purtau sarafane,
cele din India purtau batiste lungi, iar japonezele
îmbrăcau kimono. Precum vedem, îmbrăcămintea
tuturor femeilor nu presupunea construcția pantalonilor.
În timpurile străvechi, oamenii simțeau mai fin legătura
lor cu forțele naturii. Toți știu că femeile se deosebesc
de bărbați nu doar după parametrii fizicii. Oamenii de
diferite genuri au și energetică diferită. Bărbaților li s-
a prescris să-și preia energia din cosmos. Iar femeile
luau energie preponderent din pămînt.
Dacă ne amintim asemenea noțiuni ca dragostea,
atenție, grijă, empatie, gingășie, atunci, desigur, ele
sunt caracteristice femeilor. Dar și față de pămînt
asemenea noțiuni vor fi corecte.
Construcția oricărei fuste seamănă cu un con, ce se
lărgește în jos. Acest model de fustă nu a fost inventat
întîmplător.
Se considera că un asemenea con ajută femeii să
preia mai multă energie și putere din pămînt, să de -
vi nă fertilă și asigurată material. Energia femeii, dacă
vorbim despre corpulfizic, se acumulează în uter.
Bărbații nu sunt înzestrați de natură cu un asemenea
organ. Și în plan energetic, pentru a obține energia
pămîntului, el trebuia să o ia anume de la femeie.
Cînd femeia îmbracă pantaloni, ea parcă întrerupe
legătura cu pămîntul. Mișcarea energiei se oprește,
iar vasul sfînt al femeii sub formă de uter devine gol.
În rezultat, femeia nu are ce-i oferi bărbatului.
Energia femeii este foarte importantă pentru bărbat.

Ea îl face mai calm, mai stabil. Dacă bărbatul are
acces la energia femeii, atunci el va dori să se ocupe
cu lucrul creativ. Cînd bărbatul este lipsit de dragostea
și mîngîierea femeii, el devine agresiv, dur și violent.
Multe femei se îm bra că în pantaloni sau blugi. Dar
din punct de vedere energetic, această femeie își
alimentează și fortifică spiritul printr-o metodă străină
ei, adică bărbătește. În rezultat, interacțiunea dintre
bărbat și femeie are loc ca și cu ea ar fi bărbat de la
natură. În acest plan, are loc perturbarea schimbului
de energii. Acest fapt se poate reflecta atît la nivel
fizic sub forma diferitor boli, neînțelegeri și certuri.
Drept justificare, ar putea spune că pantalonii sunt
co mozi, sunt stilați, practici, la modă. Sigur, în pantaloni
femeia poate face mai ușor unele lucrări, destinate
inițal bărbaților. De exemplu, să care greutăți, să se
miște rapid etc. Comparativ cu pantalonii, rochia sau
fusta, sunt un fel de frînă. Dar în acest sens se mani -
fes tă un avantaj pentru femei, aducîndu-i liniște și ar -
mo nie. O femeie adevărată nu se va gîndi să facă
lucruri grele, să care greutăți sau să fugă undeva. Ea
va aștepta bărbatul care nu va refuza să o ajute.
Îmbrăcînd o rochie sau o fustă frumoasă, orice femeie
poate simți cum i se schimbă dispoziția. În ea parcă
se trezește o energie foarte cunoscută ei. Desigur,
privirile bărbaților se vor îndrepta anume spre femeile
îmbrăcate în rochii și fuste.
Pantalonii, chiar și cei mai stilați, trebuie îmbrăcați
sub formă de excepție.
Au importanță lungimea și forma fustei. Anterior, se
considera că rochia sau fusta trebuie să fie cît se
poate de lungi, pînă în podea. Așa femeia se alimenta
mai ușor cu energia pămîntului. Dacă fusta are poale
largi, care se învăluie în timpul mersului, atunci se
formează așa-zisele cîmpuri torsionare, chemate să
amplifice energia pămîntului. Poalele fustei se considera
un fel de cerc de protecție. Această protecție era
chemată să creeze o apărare pentru centrele sexuale
ale femeii. De funcționarea corectă a acestor centre
depinde direct sănătatea organelor reproductive fem-
inine și funcționarea lor corectă.
Chipul femeii în fustă lungă va aminti întotdeauna de
castitate, inocență și puritate. Fusta lungă protejează
femeia de privirile pofticioase. Este foarte important.
Asemenea priviri pot fi egale cu ochiul rău, ce poate
crea goluri în centrele energetice inferioare.
Dacă acest lucru se întîmplă, atunci femeia își pierde
energia sexuală. Iar împreună cu aceasta va pleca și
forța vitală și atractivitatea feminină. În final, are loc
sărăcirea energetică a femeii. Ea nu mai poate oferi
nimici bărbatului ei, de aceea el își pierde interesul
față de ea. Multe femei se întreabă, unde s-au pierdut
bărbații adevărați. Dar de unde vor apă rea ei, dacă
femeile înșiși nu mai sunt femei în adevăratul sens al
cuvîntului?
Femeile renunță intenționat la feminitatea lor, îmbrăcînd
pantaloni și alte haine bărbătești. 

Din fericire, moda ultimilor ani le oferă femeilor șansa
de a reveni la îmbrăcămintea pur feminină, să se ali-
menteze cu energia pămîntului și să-i ofere gingășie
bărbatului iubit. De aceea, purtați fuste sau rochii
lungi și învățați-vă să vă simțiți femei adevărate.

În ce const~ puterea femeii

Psihologii spun:
• dacă soția nu observă calitățile de caracter negative

ale soțului său, dar îl laudă permanent și acordă
atenție doar calităților lui pozitive, atunci ea
dezrădăcinează treptat calitățile lui negative.

• dacă soția nu are încredere în soțul său, atunci
nimeni nu va avea încredere în el.

• dacă soția vede în toate doar binele, atunci îl
montează pe o astfel de viziune pe soțul său.

• dacă soția este nemulțumită, atunci toată familia
va fi nemulțumită.

• dacă soția nu este fidelă soțului său, atunci familia
nu va fi fericită.

• dacă soția nu ascunde nimic de la soțul ei, își
deschide inima, atunci soțul nu va putea să-și
înșele soția și să o schimbe.

• dacă soția își servește sincer soțul, ea va putea
evita toate dificultățile vieții, ea va fi protejată.

• dacă soția va trata cu înțelegere temperamentul
soțului ei și va încerca să-l satisfacă, atunci soțul
va răsturna pentru ea munți.

• dacă soția își consideră soțul ca fiind "nu cea mai
bună" opțiune, atunci soțul va începe să o schimbe,
o astfel de femeie nu va fi fericită și familia se
dezintegrează.

• dacă soția își va trata soțul cu răceală, nu-i va oferi
toată dragostea, tandrețea și afecțiunea, soțul ei
va începe să abuzeze de alcool.

• Totodată, dacă familia se destramă, atunci toate
eforturile trebuie să le depună femeia. Cu forța sa
universală, cu energia, ea trebuie să atragă numai
gînduri pozitive, iar soțul va începe să acționeze în
această direcție cu propria sa putere!

• Soția este energie, soțul – putere. Forțele tainice
ale femeii, îndreptate spre soțul ei, vor aduce
rezultate tangibile!
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continuarea din edi]ia precedent~

FECIOARA

23 August - 2 Septembrie * Incliantii catre arta
si viata. Persoana este in contact cu lumea care
ii ofera protectie in situatii delicate.

23 August: Caracter intreprinzator. Anturaj ostil
sau indiferent.
Barbara Eden, Shelley Long, River Phoenix

24 August: Gurmand si atras catre lux. Viata
fericita, succese materiale obtinute gustind din
plin din viata.
Durward Kirby

25 August: Temperament calm, intelept, omul se
multumeste cu putin. Viata nu cunoaste nici
necazurile inimii, nici ale simturilor.
Claudia Schiffer

26 August: Fire muncitoare, aplicata, activa. Suc-
cese care compenseaza travaliul.
Geraldine Ferraro, Macaulay Culkin

27-28 August: Personalitate stearsa, menita sa as-
culte. Imbogatire prin valori imobiliare sau agri-
cole.   * Lyndon B. Johnson, Mother Teresa, 
Charles Boyer, David Soul 

29 August: Temperament indraznet, punind totul
pe o carte si, la nevoie luind greul in piept. Suc-
ces rapid.
Ingrid Bergman, Robin Leach, Michael Jackson 

30 August: Fire iubareata, intreprinzatoare. Sansa
prin femei, casatorie care schimba in bine situ-
atia sociala.
Fred MacMurray 

31 August: Indiferenta pentru cochetarie si lipsa
de interes pentru a place. Succes mediocru;
viata cenusie.
William Saroyan, Richard Gere 

1 Septembrie: Probitate, constiinta. Griji, mai ales
in familie.
Barry Gibb, Gloria Estefan

2 Septembrie: Apatie, egoism, ocolesti eforulrile.
Putin noroc in casatorie; sansa in afara de
camin.
Jimmy Connors 

3-12 Septembrie * Calitati feminine, tendinte

spre arta practica. Cercul relatiilor mai restrins;

vaita se aseaza pe un plan intim, de familie.

3 Septembrie: Inclinatie catre tot ce este usor de
facut, catre confort. Viata fara mari dificultati.
Charlie Sheen

4 Septembrie: Temperament activ, intreprinzator,
"smecher". Situatie sclipitoare, cel putin in
aparenta.
Richard Wright, Henry Ford II

5 Septembrie: Fire navalnica, certareta. Prietenii
solide care te sustin in luptele vietii.
Jesse James, Raquel Welch 

6 Septembrie: Fire "lasa-ma sa te las"; tendinta de
a fi exploatat. Posibilitati de a ajunge sa ai avere.
Jane Curtin 

7 Septembrie: Caracter supus, impaciuitor. Viata
de lupta, pe prim plan.
Elizabeth I Regina Angliei, Buddy Holly 

8 Septembrie: Devotat, fricos. Pierzi numeroase
ocazii in viata.
Peter Sellers

9 Septembrie: Asprime; sete de bani. Succes prin
sprijin interesat.
Otis Redding, Michael Keaton 

10 Septembrie: Temperament nehotarit, prea
neincrezator pentru a lua o decizie. Destin
calm, fara intimplari neprevazute.
Jose Feliciano, Amy Irving

11 Septembrie: Fire binevoitoare, serviabila,
viata folositoare societatii, dar nepretuita de
cei apropiati.
O. Henry, Kristy McNichol

12 Septembrie: Fire fantastica, fapte care "te lasa
cu gura cascata". Existenta imprastiata.
Maurice Chevalier, Jesse Owens

13-22 Septembrie * Calitatile Fecioarei se exal-

teaza in aceasta perioada.

13 Septembrie: Om de afaceri, abil si loial, dar

care nu cunoaste mila. Viata de lupte si amaraci-

uni, ne fiind pretuit.

Corneliu "Zelea" Codreanu, Bela Karolyi, Jacqueline Bisset

14 Septembrie: Simt de afaceri si negocieri abile.

Succese tirzi, insa de mare importanta.

Ivan Pavlov

15 Septembrie: Lipsa de bun simt; ratiunea domi-

nata de sensibilitate. Urcusuri si coborisuri care

se atenueaza cu virsta.

Agatha Christie, Oliver Stone

16 Septembrie: Pasiune spre calatorii, ocupatii

diferite. Risc de pierdere a averii.

B.B. King, Peter Falk 

17 Septembrie: Naivitate, credulitate, lipsa de

judecata. Prima victima la smecheriile altora.

John Ritter, Cassandra "Elvira" Peterson

18 Septembrie: Noblete sufleteasca, sinceritate

stingace sau brutala. Dusmanii numeroase.

Greta Garbo

19 Septembrie: Curiozitate si indiscretie, la baza

carora este adesea serviabilitatea. Lipsa norocu-

lui, succese materiale modeste.

Joan Lunden 

20 Septembrie: Caracter sovaitor, timorat, ezitind

mereu in fata unei actiuni. Numeroase plictiseli

cu femeile.

Dr. Joyce Brothers, Sophia Loren 

21 Septembrie: Calitati spirituale, dar imprudenta;

obicei de a vorbi prea mult. Reusita materiala.

H.G. Wells, Larry Hagman

22 Septembrie: Minte dibace, inventiva. Viata fara

lupte, linistita.

Debby Boone

CALENDARUL

THEBAIC

Adaptare dup~ 
Armand G. Constantinescu
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BERBEC • (Vest 21 Mar-20 Apr / Vedic 13 Apr-14 Mai)

Irascibilitate
Conjunctura dintre Marte, Mercur si Nodul

Nord nu are un impact pozitiv asupra ta in aceasta
saptamana. Mai exact, irascibilitatea va fi la cote
maxime si toti cei apropiati vor simti nevoia sa se
poarte cu tine “cu manusi” pentru ca orice mic detaliu
te poate face sa te dezlantui. Toata aceasta “fragilitate”
psihica a ta ii va face si pe cei din jur sa simta ca isi
pierd rabdarea si vor incerca sa te evite pana vei
reveni la sentimente mai placute.
Bani Bine
Sanatate Bine
Dragoste Foarte bine

TAUR • (Vest 21 Apr-21 Mai / Vedic 15 Mai-14 Iun)
Forta de munca
Inceputul saptamanii este marcat de munca,

munca si iar munca. Dai dovada de ambitie si iti
doresti cu ardoare sa reusesti in tot ceea ce iti propui.
Aceasta atitudine te va ajuta sa fii pusa intr-o lumina
buna in fata sefilor. In timp ce toti colegii se gandesc
doar la vacante si zile libere, tu esti persoana pe
care oricine se poate baza, iar roadele nu vor intazia
sa apara. Trebuie doar sa ai rabdare, dar nu mult
pentru ca spre sfarsitul saptamanii astrele influenteaza
placut casa banilor.
Bani Foarte bine
Sanatate Bine
Dragoste Bine

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

Dezamagiri
Din pacate, aceasta saptamana nu este fa-

vorabila celor care s-au nascut in semnul Gemenilor.
Intre 13-16 iunie, vor trece prin tot soiul de schimbari
care le vor da lumea peste cap.
Nici conjunctia Marte-Mercur-Nodul Nord nu ii influ-
enteaza in mod pozitiv pe cei din Gemeni. Ba mai
mult, planul financiar va avea de suferit din aceasta
cauza. Planurile mai vechi pot avea un final nefavorabil
acum. Spre exemplu, daca asteptai sa ti se aprobe
un imprumut sau sa primesti bani de la o cunostinta,
in aceasta saptamana vei afla ca ai nevoie de un
plan B pentru ca socoteala de acasa nu se va potrivi
cu cea din targ.
Bani Asa si asa
Sanatate Bine
Dragoste Bine

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

Iubire
Saptamana aceasta este favorabila racilor

din punct de vedere sentimental. Intre 13-15 iunie,
iubirea va fi pusa pe primul loc si sunt sanse ca in
viata racilor sa aiba loc evenimente neasteptat de
placute, la care visau de foarte mult timp si care
credeau ca nu se vor mai intampla. Se spune ca
lucrurile bune apar atunci cand te astepti mai putin,
iar racii vor fi dovada vie ca aceasta vorba este cat
de poate de adevarata.
Singura veste neplacuta este legata de sfera sanatatii,
dar totul depinde de cat de atenti vor fi racii in
aceasta perioada pentru ca din 12 iunie va creste
riscul accidentelor.
Bani Foarte bine
Sanatate Bine
Dragoste Foarte bine

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

Pozitivitate
In aceasta saptamana, Leii vor acorda toata

atentia lor problemelor de familie. Dau dovada de
rabdare, sunt impaciuitori si gasesc solutii la orice.
Aceasta atitudine pozitiva ii va ajuta sa depaseasca
orice obstacol care se va ivi in cursul saptamanii si
astfel vor putea sa se bucure de weekend, atunci
cand distractia va fi la cote maxime deoarece Luna
se afla in casa iubirii si a jocului.
Bani Bine
Sanatate Bine
Dragoste Bine

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

Bani
In aceasta saptamana, Fecioarele sunt pre-

ocupate de sfera financiara. Isi fac tot felul de planuri,
vor sa inceapa proiecte noi sau chiar o afacere care
sa le aduca venituri suplimentre si astfel sa ajunga la
confortul financiar pe care si-l doresc. Totusi, Fecioarele
trebuie sa aiba grija in aceasta saptamana la declaratiile
pe care le fac si sa nu incerce sa pacaleasca pe
cineva. Datorita conjunctiei Marte, Mercur si Nodul
Nord in Rac, tot raul pe care Fecioarele in fac in
aceasta perioada se va intoarce impotriva lor in scurt
timp.
Bani Foarte bine
Sanatate Bine
Dragoste Bine

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

Noroc
Balantele sunt favoritele zodiacului in aceasta

saptamana si totul se datoreaza faptului ca intre 11-
13 iunie, Luna intra in semnul lor si le da energie, le
face sa aiba mai multa incredere in ele. 
Vestile bune vin si din sfera financiara. Mai exact, in
perioada 13-15 iunie Balantele pot avea o surpriza si
sa fie promovate sau sa primeasca un bonus sub-
stantial. Acest aspect pozitiv este dublat si de conjunctia
facuta de Marte, Mercur si Nodul Nord pe casa
carierei, ceea ce le va ajuta pe Balante sa prinda
curaj si sa isi puna in practica cele mai indraznete
idei.
Bani Foarte bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Foarte bine

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

Vesti bune
Saptamana aceasta este marcata de doua

aspecte poztive, In primul rand, in perioada 10-13
iunie, Scorpionii vor primi o veste buna cu privire la o
suma de bani pe care nu credeau ca o vor mai primi.
Tinand cont ca li se rotunjesc veniturile, incep sa se
gandeasca si la o minunata vacanta, ceea ce le
ridica moralul in mod simtitor. Aceasta stare de bine
este dublata si de faptul ca Luna ajunge in semnul
lor zodiacal spre sfarsitul saptamanii si ii face sa fie
mult mai energici.
Bani Foarte bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Foarte bine

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

Bani
Sagetatorii simt o apasare puternica in

aceasta saptamana din cauza situatiei lor financiare
care nu este tocmai roz. Totul se intampla pe fondul
conjunctiei dintre Marte, Mercur si Nodul Nord, care
influenteaza casa a VIII-a, cea a transformarilor pro-
funde. 
In perioada 13-16 iunie, Sagetatorii ar putea ajunge
la concluzia ca nu pot obtine mai multi bani intr-un
timp scurt decat daca se imprumuta de la o ruda sau
de la un prieten. Nu este exclus chiar sa inceapa sa
se gandeasca sa plece in strainatate sa munceasca.
Bani Asa si asa
Sanatate Bine
Dragoste Bine

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

Adevar
In aceasta saptamana, calatoriile sunt frumos

aspectate. Asa ca, daca aveai in plan sa pleci undeva,
sunt sanse foarte mari sa se intample exact asa cum
ti-ai imaginat. 
Vestea neplacuta din aceasta saptamana vine din
partea conjunctiei pe care Marte, Mercur si Nodul
Nord o formeaza in casa casatoriei si care te face sa
iti pierzi increderea in persoana iubita sau in cineva
apropiat, asta dupa ce iese la iveala un adevar care
te va tulbura.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Asa si asa

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

Oportunitati
Saptamana aceasta este dedicata studiilor,

dezvoltarii personale. In perioada 11-13 iunie, Varsatorii
dau examene, le sunt testate cunostintele, ceea ce
inseamna ca vor fi extrem de tensionati. Totusi,
eforturile lor vor da roade, iar in perioada 13-15 iunie
se vor ivi o serie de oportunitati profesionale la care
visau de ceva timp.
Bani Foarte bine
Sanatate Bine
Dragoste Foarte bine

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

Favoriti
Dupa Balante, Pestii sunt urmatorii favoriti

ai zodiacului din aceasta saptamana si asta deoarece
tripla conjunctie formata de Marte, Mercur si Nodul
Nord le influenteaza viata in cel mai placut mod.
Astfel, Pestii au sansa sa traiasca in aceasta perioada
experiente unice, care le vor ramane mereu in suflet. 
Nu in ultimul rand, in perioada 13-15 iunie, au sanse
foarte mari sa fie propusi pentru o promovare. Adevarul
este ca o merita!
Bani Foarte bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Foarte binecontinuarea \n edi]ia urm~toare
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Ce not~ a primit Simona Halep la
Roland garros. 

Serena Williams a luat 4!  
Publicatia italiana Tennis Circus a acordat notele
pentru evolutiile de la editia din acest an a Roland
Garros.
Simona Halep, eliminata de adolescenta americana
Amanda Anisimova in sferturile de finala, a primit
doar un 6 din partea sursei citate!
Italienii considera ca Simona nu merita mai mult de
6, chiar daca un sfert de finala la un turneu de Grand
Slam nu e ceva la indemana oricui.
"O jucatoare care a ajuns in sferturile de finala la un
turneu de Grand Slam nu poate primi o nota negativa,
dar in aceasta situatie e greu sa primeasca mai mult
de 6. Romanca a ajuns in sferturi ca unica experta
dintre celelalte calificate, dupa un turneu inceput cu
ceva dificultati, dar peste care parea ca a trecut",
noteaza Tennis Circus.
"In fata Amandei Anisimova, campioana en-titre s-a
pierdut si n-a reusit sa arate experienta in plus. A
pierdut in doua seturi, dar putea fi invinsa chiar mai
drastic. De asemenea, a irosit o sansa uriasa. Halep
cade pe locul 8 in clasamentul WTA inaintea sezonului
de iarba, unde n-a fost niciodata stralucita. Din fericire
pentru ea, nu va avea multe puncte de aparat in ur-
matoarele luni", continuat sursa citata.
Cea mai mare nota a primit-o castigatoarea Ashleigh
Barty, 10, fiind urmata indeaproape de finalista Marketa
Vondrousova, cu 9.5, si surprinzatoarea Amanda
Anisimova, cu 9.
Serena Williams, eliminata in turul trei, a fost notata
cu 4, in timp ce ocupanta primului loc in clasamentul
WTA, Naomi Osaka, invinsa si ea in turul trei, a
primit nota 5.5.
Dar iata toate notele acordate de publicatia italiana:

Ashleigh Barty: 10
Marketa Vondrousova: 9.5
Amanda Anisimova: 9
Johanna Konta: 8.5
Petra Martic: 7.5
Bolsova Zadoinov: 7
Naomi Osaka: 5.5
Serena Williams: 4

Roland Garros 2019 a fost castigat de Ashleigh Barty,
dupa o finala castigata in doua seturi cu Marketa
Vondrousova.

noul clasament WTA: 
Simona Halep se pr~bu[e[te,

noua campioan~ de la
Roland garros urc~ pe locul 2  

WTA a dat publicitatii noul clasament din tenisul
feminin, unul dat peste cap complet dupa Roland
Garros.
Simona Halep nu a reusit sa isi apere punctele
castigate anul trecut si s-a prabusit in ierarhia feminina,
cazand pana pe locul 8!
Mai mult, diferenta dintre ea si liderul la zi al ierarhiei,
Naomi Osaka, a ajuns acum la peste 2.500 de
puncte.

Performera ultimelor doua saptamani este Ashleigh
Barty. Aceasta nu doar ca a castigat Openul Frantei,
dar a reusit si sa urce pana pe locul secund in clasa-
ment.
Iata cum arata acum Top 10 WTA:

1. Naomi Osaka
2. Ashleigh Barty
3. Karolina Pliskova
4. Kiki Bertens
5. Petra Kvitova
6. Angelique Kerber
7. Elina Svitolina
8. SIMONA HALEP
9. Sloane Stephens
10. Aryna Sabalenka

In ceea ce le priveste pe celelalte romance, avem
evolutii interesante. Mihaela Buzarnescu incepe sa
plateasca tribut lipsei acute de forma si cade sapte
pozitii pana pe locul 40.
Sorana Cirstea, in schimb, profita dupa Roland Garros
si urca sapte pozitii, ajungand acum pe locul 77.
Din pacate, acestea sunt si singurele trei romance
din Top 100, asta pentru ca Irina Begu, Monica
Niculescu sau Ana Bogdan nu reusesc sa isi revina
si, mai mult, pierd locuri importante in clasamentul
WTA.

Clasamentul ATP dup~ 
Roland garros  

1 (1) . Novak Djokovic (Serbia) 12.715 puncte
2 (2) . Rafael Nadal (Spania) 7.945
3 (3) . Roger Federer (Elvetia) 6.670
4 (4) . Dominic Thiem (Austria) 4.685
5 (5) . Alexander Zverev (Germania) 4.360
6 (6) . Stefanos Tsitsipas (Grecia) 4.215
7 (7) . Kei Nishikori (Japonia) 4.040
8 (8) . Kevin Anderson (Africa de Sud) 3.565
9 (11) . Karen Hacianov (Rusia) 2.980
10 (12) . Fabio Fognini (Italia) 2.785

.......................................................
80 (83) . Marius Copil 712
327 (327) . Dragos Dima 90
573 (564) . Nicolae Frunza 6
657 (656) . Vlad Andrei Dancu 1

* * *
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Preliminarii EURO 2020: 
Rezultatele din grupa Rom^niei,

clasamentul [i programul

Rezultatele inregistrate luni in grupa F a preliminariilor
pentru EURO 2020, din care face parte si Romania.
Rezultatele inregistrate sunt urmatoarele:
Malta - Romania 0-4

(Puscas '7, '29, Chipciu '34, Man '90)
Spania - Suedia 3-0

(Ramos '63, Morata '85, Oyarzabal '87)
Feroe - Norvegia 0-2 

(Johnsen '48, '84)
Clasamentul este urmatorul:

1. Spania 12 puncte
2. Romania 7 puncte
3. Suedia 7 puncte
4. Norvegia 5 puncte
5. Malta 3 puncte
6. Feroe 0 puncte

In Grupa F vor mai avea loc urmatoarele meciuri:
5 septembrie 2019: Feroe - Suedia

Norvegia - Malta
Romania - Spania

8 septembrie 2019: Spania - Feroe
Romania - Malta
Suedia - Norvegia

12 octombrie 2019: Feroe - Romania
Malta - Suedia, Norvegia - Spania

15 octombrie 2019: Feroe - Malta
Romania - Norvegia
Suedia - Spania

15 noiembrie 2019: Norvegia - Feroe
Romania - Suedia
Spania - Malta

18 noiembrie 2019: Malta - Norvegia
Spania - Romania
Suedia - Feroe

La EURO 2020 se califica direct primele doua clasate
in fiecare grupa preliminara.

Antrenament inedit pentru 
na]ionala de tineret a Rom^niei 

\nainte de Campionatul European

Selectionerul reprezentativei de tineret a Romaniei,
Mirel Radoi, le-a pregatit elevilor sai o noua surpriza.

Dupa ce ieri s-au antrenat la piscina hotelului, in
aceasta dimineata, tricolorii U21 s-au pregatit pe
terenul de nisip din incinta complexului, informeaza
site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal.
"Antrenamentul a fost unul intens, de forta exploziva.
Jucatorii au fost impartiti in 4 grupe si fiecare dintre
acestea a executat, pe rand, cate un exercitii. Sedinta
de pregatire s-a incheiat pe gazon, unde tricolorii s-
au duelat intre ei, intr-un joc scoala", noteaza sursa
citata.
A fost ultimul antrenament in formula restransa, pe
parcursul zilei de azi se vor prezenta in cantonament
fotbalistii convocati la prima reprezentativa: Ionut
Radu, Ionut Nedelcearu, Tudor Baluta, Dennis Man,
Ianis Hagi si George Puscas. Catalin Cabuz, implicat
in jocurile de baraj pentru promovare/mentinere in
Liga 1, va ajunge in Italia pe 13 iunie.
Dupa amiaza, lotul Romaniei va merge la plimbare in
Cesena.
Pe 15 iunie, tricolorii se vor muta in orasul Forli,
situat la 30 de km de Cesena, unde se vor caza la
Grand Hotel Forli. Aici se va sta pe durata turneului
final.

Cei 23 de jucatori convocati de Mirel Radoi la EURO
2019:
Portari: Ionut Radu (Genoa), Catalin Cabuz (Her-

mannstadt), Andrei Vlad (FCSB)
Fundasi: Cristian Manea (CFR Cluj), Ionut Nedelcearu

(FC Ufa), Adrian Rus (Sepsi OSK Sf. Gheorghe),
Alexandru Pascanu (Leicester City), Virgil Ghita
(FC Viitorul), Florin Stefan (Sepsi OSK Sf. Gheorghe),
Radu Boboc (FC Viitorul)

Mijlocasi: Tudor Baluta (FC Viitorul), Dragos Nedelcu
(FCSB), Alexandru Cicaldau (U Craiova 1948 CS),
Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Dennis Man (FCSB),
Ianis Hagi (FC Viitorul), Florinel Coman (FCSB),
Darius Olaru (Gaz Metan Medias), Denis Dragus
(FC Viitorul), Vlad Dragomir (Perugia)

Atacanti: George Puscas (Palermo), Adrian Petre
(Esbjerg fB), Andrei Ivan (Rapid Viena)

Programul grupei C:
18 iunie 2019: 

Romania - Croatia (San Marino, 19:30*)
Anglia - Franta (Cesena, 22:00)

21 iunie 2019: 
Anglia - Romania (Cesena, 19:30)
Franta - Croatia (San Marino, 22:00)

24 iunie 2019: 
Franta - Romania (Cesena, 22:00), 
Croatia - Anglia (San Marino, 22:00)

*Ora Romaniei

Campionatul European se va disputa in perioada 16-
30 iunie 2019, in 5 orase din Italia si in San Marino:
Bologna, Reggio nell'Emilia, Cesena, Trieste, Udine,
Serravalle.
Din cele 3 grupe se vor califica in semifinale castiga-
toarele si cea mai buna ocupanta a locurilor se-
cunde.

Arsenal a f~cut o ofert~ uria[~
pentru Ianis Hagi

Ianis Hagi e pe punctul de a prinde un transfer spec-
taculos.
Jurnalistul Decebal Radulescu a anuntat, la Digi
Sport Special, ca pe urmele mijlocasului ofensiv in
varsta de 20 de ani s-ar afla mai multe echipe impor-
tante din Europa, printre care si Arsenal Londra.
Spartak Moscova si Sevilla ar fi celelalte echipe care
il curteaza insistent pe fiul lui Gica Hagi.
Ultima formatie intrata in cursa pentru Ianis este
Olympique Lyon, doar ca francezii s-au rezumat de-
ocamdata doar la tatonari.
Sumele de transfer vehiculate sunt si ele impresionante,
aproximativ 8,5 milioane de euro.
Cu siguranta, cea mai tentanta oferta e cea de la Ar-
senal, insa Gica Hagi se teme ca Ianis nu va fi titular
din prima si nu-si va atinge potentialul maxim.
3,5 milioane de euro e cota lui Ianis Hagi, potrivit
site-ului specializat in transferuri, transfermarkt.com.

Baraj pentru Liga 1
U Cluj - Hermannstadt 0-2

FC Hermannstadt a făcut un pas important spre
rămânerea pe prima scenă a fotbalului românesc,
după ce a învins-o pe Universitatea Cluj cu scorul de
2-0, duminică seara, pe Cluj Arena din Cluj-Napoca,
în prima manşă a barajului pentru Liga 1.
Sibienii s-au impus prin două goluri marcate în două
minute, de Petrişor Petrescu (79), cu un şut de la
circa 25 de metri, pe contraatac, şi de congolezul
Juvhel Tsoumou (80), după o eroare a fundaşului
Ionuţ Ursu.
U, care a terminat sezonul pe locul al treilea în liga
secundă, şi-a creat situaţii de gol prin Dorin Goga
(14, 25, 54) şi Nicolae Pîrvulescu (46), în timp ce
sibienii au ratat prin Tsoumou (10, 66), Daniel Tătar
(28, bară), Sergiu Popovici (73).
Oaspeţii, care au încheiat play-out-ul în Liga 1 pe
antepenultimul loc, puteau primi un penalty în min.
36, la o intervenţie ratată a portarului Cosmin Dur-
Bozoancă.
Meciul s-a disputat în faţa a 25.664 spectatori, iar pe
final a fost întrerupt câteva minute, după ce un
spectator a pătruns pe teren.
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Ce not~ a primit Simona Halep la
Roland garros. 

Serena Williams a luat 4!  
Publicatia italiana Tennis Circus a acordat notele
pentru evolutiile de la editia din acest an a Roland
Garros.
Simona Halep, eliminata de adolescenta americana
Amanda Anisimova in sferturile de finala, a primit
doar un 6 din partea sursei citate!
Italienii considera ca Simona nu merita mai mult de
6, chiar daca un sfert de finala la un turneu de Grand
Slam nu e ceva la indemana oricui.
"O jucatoare care a ajuns in sferturile de finala la un
turneu de Grand Slam nu poate primi o nota negativa,
dar in aceasta situatie e greu sa primeasca mai mult
de 6. Romanca a ajuns in sferturi ca unica experta
dintre celelalte calificate, dupa un turneu inceput cu
ceva dificultati, dar peste care parea ca a trecut",
noteaza Tennis Circus.
"In fata Amandei Anisimova, campioana en-titre s-a
pierdut si n-a reusit sa arate experienta in plus. A
pierdut in doua seturi, dar putea fi invinsa chiar mai
drastic. De asemenea, a irosit o sansa uriasa. Halep
cade pe locul 8 in clasamentul WTA inaintea sezonului
de iarba, unde n-a fost niciodata stralucita. Din fericire
pentru ea, nu va avea multe puncte de aparat in ur-
matoarele luni", continuat sursa citata.
Cea mai mare nota a primit-o castigatoarea Ashleigh
Barty, 10, fiind urmata indeaproape de finalista Marketa
Vondrousova, cu 9.5, si surprinzatoarea Amanda
Anisimova, cu 9.
Serena Williams, eliminata in turul trei, a fost notata
cu 4, in timp ce ocupanta primului loc in clasamentul
WTA, Naomi Osaka, invinsa si ea in turul trei, a
primit nota 5.5.
Dar iata toate notele acordate de publicatia italiana:

Ashleigh Barty: 10
Marketa Vondrousova: 9.5
Amanda Anisimova: 9
Johanna Konta: 8.5
Petra Martic: 7.5
Bolsova Zadoinov: 7
Naomi Osaka: 5.5
Serena Williams: 4

Roland Garros 2019 a fost castigat de Ashleigh Barty,
dupa o finala castigata in doua seturi cu Marketa
Vondrousova.

noul clasament WTA: 
Simona Halep se pr~bu[e[te,

noua campioan~ de la
Roland garros urc~ pe locul 2  

WTA a dat publicitatii noul clasament din tenisul
feminin, unul dat peste cap complet dupa Roland
Garros.
Simona Halep nu a reusit sa isi apere punctele
castigate anul trecut si s-a prabusit in ierarhia feminina,
cazand pana pe locul 8!
Mai mult, diferenta dintre ea si liderul la zi al ierarhiei,
Naomi Osaka, a ajuns acum la peste 2.500 de
puncte.

Performera ultimelor doua saptamani este Ashleigh
Barty. Aceasta nu doar ca a castigat Openul Frantei,
dar a reusit si sa urce pana pe locul secund in clasa-
ment.
Iata cum arata acum Top 10 WTA:

1. Naomi Osaka
2. Ashleigh Barty
3. Karolina Pliskova
4. Kiki Bertens
5. Petra Kvitova
6. Angelique Kerber
7. Elina Svitolina
8. SIMONA HALEP
9. Sloane Stephens
10. Aryna Sabalenka

In ceea ce le priveste pe celelalte romance, avem
evolutii interesante. Mihaela Buzarnescu incepe sa
plateasca tribut lipsei acute de forma si cade sapte
pozitii pana pe locul 40.
Sorana Cirstea, in schimb, profita dupa Roland Garros
si urca sapte pozitii, ajungand acum pe locul 77.
Din pacate, acestea sunt si singurele trei romance
din Top 100, asta pentru ca Irina Begu, Monica
Niculescu sau Ana Bogdan nu reusesc sa isi revina
si, mai mult, pierd locuri importante in clasamentul
WTA.

Clasamentul ATP dup~ 
Roland garros  

1 (1) . Novak Djokovic (Serbia) 12.715 puncte
2 (2) . Rafael Nadal (Spania) 7.945
3 (3) . Roger Federer (Elvetia) 6.670
4 (4) . Dominic Thiem (Austria) 4.685
5 (5) . Alexander Zverev (Germania) 4.360
6 (6) . Stefanos Tsitsipas (Grecia) 4.215
7 (7) . Kei Nishikori (Japonia) 4.040
8 (8) . Kevin Anderson (Africa de Sud) 3.565
9 (11) . Karen Hacianov (Rusia) 2.980
10 (12) . Fabio Fognini (Italia) 2.785

.......................................................
80 (83) . Marius Copil 712
327 (327) . Dragos Dima 90
573 (564) . Nicolae Frunza 6
657 (656) . Vlad Andrei Dancu 1

* * *
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11 modele superbe de tunsori 
pentru femei trecute de 40 de ani

Ai trecut pragul de 40 de ani si crezi ca stilul tau este
limitat in alegerea tunsorilor? Vezi aici alegerea perfecta.
Pana in prezent, exista zeci de optiuni pentru tunsoare,
care sunt realizate intr-o varietate de tehnici.
Fiecare stilist aduce ceva nou la o tunsoare. Dar ceva
ramane aceeasi. Metoda este perfecta pentru toate femeile
fara exceptie, principalul lucru este sa alegi exact stilul
care ti se potriveste cel mai bine fetei.

1.Tunsoarea clasica
Pentru femeile cu fata lunga, puteti
incerca aceasta tunsoare clasica,
care trebuie sa fie in mod obligatoriu
cu breton drept. Stilul clasic face ca
fata sa para mai rotunda, iar multumita
bretonului, ea va va intineri si va va
reimprospata imaginea.

2. Tunsoarea carre graduata
Tunsoarea carre este universala si
se potriveste oricarei femei. Aceasta
coafura arata cel mai bine pe par
drept si usor ondulat. Si datorita stilului
aceasta tunsoare va fi iubita de femeile
peste 40 de ani, deoarece va adauga
un volum mai mare parului.
3. Tunsoare pentru par mai lung
O optiune ideala pentru femeile care
nu sunt pregatite pentru experimente
indraznete pe parul lung. Dar o astfel
de tunsoare merge pentru femeile
care au firul gros, scrie mesajeinspi-
rationale.com.

4. Bob
Liniile lungi din fata si mai scurte la
partea din spate a capului vor ajuta
orice femeie sa arate incredibil de
proaspata si eleganta. Si daca adaugati
o culoare interesanta in coafura bob,
va puteti intineri putin imaginea.

5. Tunsoarea asimetrica
Un bob asimetric se va potrivi aproape
la orice femeie, indiferent de varsta
sau forma fetei. In plus, cu aceasta
tunsoare nu trebuie sa ai grija de stil
in fiecare zi, cu exceptia cazului in
care, desigur, ai un par subtire. In
acest caz trebuie dat putin volum.

6. Tunsoarea combinata
Tunsoarea combinata este o optiune
incredibil de sofisticata pentru femeile
de peste 40 de ani, care nu sunt dis-
puse sa experimenteze lucruri noi.
Tunsul in sine este impartit vizual in
doua niveluri.
Superior – sub forma unui patrat

clasic, si inferior – suvite Bob lung. Cel mai bine va arata
pe un par drept si direct pe o fata ovala ingusta.

7. Cascada patrata
Ai un par subtire care nu are volum?
Ar trebui sa alegi coafura cascada
care va adauga instantaneu volumul
necesar parului tau. Aceasta tunsoare
este absolut potrivita pentru orice fe-
meie.

8. Tunsoarea frantuzeasca
Tunsoarea frantuzeasca arata perfect
pe orice forma a fetei si poate sublinia
feminitatea si farmecul. Perfecta pentru
femei de peste 40 de ani, deoarece
va permite parului subtire sa arate
mai voluminos.

9. Tunsoare cu cu breton oblic
Tunsoarea cu breton oblic si-o poate
permite o femeie dupa 40 de ani cu
orice tip de par. Acest stil subliniaza
conturul fetei si da un volum complex
si eficient parului tau. Un alt avantaj
al acestei coafuri este ca ascunde
perfect defectele unei fete alungite.

10. Tunsoarea pentru par ondu-
lat
Daca aveti bucle mici, o tunsoare
de lungime medie este cea mai
buna alegere.

11. Tunsoarea „minge”
Este recomandata femeilor cu fata
micuta.

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

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

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

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

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

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

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

convenabilă. Tel.: (646) 683-1651

• Doamnă cetățean american, pensionară, locuiesc în NYCity și doresc să cunosc
un pensionar în vârstă de 65-75 de ani pentru a petrece o bătrânețe frumoasă
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administrative și intervenții juridice. Telefon: 347-998-8665 sau e-mail la:
paralegalperse@gmail.com

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

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

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

• Doamnă serioasă, în vârstă de 63 de ani, cu domiciliul în Long Island,
NY, ofer servicii de babysitter, menaj sau îngrijire persoane în vârstă.
Prefer ”live in”.  Tel: (516) 776-0420 (Anca)
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Reguli de Etichet~ la Mas~
Oricine ar trebui sa le stie! Cele mai importante reguli de
eticheta si bune maniere la masa.
Limbajul corpului si bunele mainere sunt cele doua lucruri
cheie care permit oamenilor din jurul nostru sa isi formeze
o prima impresie despre noi. Respectarea regulilor de
baza ale comportamentului la cina este cheia pentru a
avea parte de momente fericite si speciale alaturi de
prieteni si de cei dragi.

Iata cele mai importante reguli pe care toata lumea ar
trebui sa le stie…
1. Atentie la postura. Oamenii se pot simti incomod daca

observa pe cineva care cu ochii in farfurie, cu umerii
cocosati sau cu coatele intin se. Acestea pot da senzatia
de disconfort sau chiar de faptul ca persoana respectiva
este interesata doar de mancare.
Asadar, nu uita sa tii spatele drept, mainile pe masa si
capul la nivelul ochilor celorlalte persoane.

2. Nu incepe sa mananci inaintea gazdei.
3. Respecta „conventia” cu privire la tacamuri. Respecta

spatiul fiecaruia de la masa si nu iti duce cutitul sau
furculita in spatiul lor personal. In plus, este foarte ciu -
dat ca tu sa folosesti o lingura in timp ce toti ceilalti uti-
lizeaza o furculita. Pastreaza tacamurile alaturi de tine.

4. Atunci cand manaci, pastreaza tacamurile aproape de
linia gurii. Nu misca mainile in lateral.

5. Nu vorbi cu gura plina. Nu doar ca este neplacut, insa
te poti ineca daca nu esti atent.

6. Chiar daca iti place foarte mult mancare, nu cioflai.
Este destul de enervant.

7. Mananca intr-un ritm constant. O masa nu ar trebui sa
fie o cursa. In plus, consumul mai lent al mancarii este
mai bun pentru tine – senzatia de satietate apare mai
repede si, astfel, inveti sa mananci mai putin.

8. In cazul in care bei ceai sau cafea, nu folosi lingura
pentru a soarbe bautura. Aceasta este doar pentru a
amesteca zaharul.

9. Daca ai nevoie sa pleci de la masa pentru putin timp,
cere-ti scuze.

10. Daca ai nevoie de ceva de la masa, nu te intinde sa il
iei. Roaga pe cineva sa te ajute si sa ti-l ofere.

11. Nu lasa mancarea in farfurie, este nepoliticos.
12. Nu te concentra doar pe mancare. Acorda o atentie si

oamenilor din jurul tau.
13. Cand mananci spaghete, foloseste o lingura pentru a

le rasuci pe furculita sau un cutit pentru a le taia.
14. Evita discutiile despre politica, bani sau religie. Aceste

subiecte rareori duc la ceva bun.
15. Intotdeauna priveste persoana care vorbeste cu tine.

Si nu intrerupe.
16. Nu este nimic in neregula daca vrei sa pleci de la

masa. Insa, nu lipsi o lunga periaoda de timp.
17. Mentine un ton calm al vocii tale, in orice moment.
18. Nu iti verifica niciodata machiajul sau nu iti aranja

parul la masa.
19. Nu te uita pe telefon in timpul mesei. Daca vrei sa

vorbesti cu cineva, cere-ti scuze, paraseste putin zona
si intoarce-te in momentul in care iti poti concentra
atentia asupra celor de langa tine.

5 greșeli clasice în decorarea 
casei pe care le face toată lumea

S-a elaborat un studiu tinind cont de preferintele clientilor,
ce tine de „5 cele mai comune greseli de decor”. Acest
studiu s-a bazat atit pe intrebarile persoanelor fizice care
intentionau sa decoreze locuinte private, cit si pe intrebarile
reprezentantilor persoanelor juridice care intentionau sa
elaboreze servicii de design pentru spatii comerciale,
oficii.
1. Ti-e frica de culoare
Cu siguranta este mult mai usor sa alegi o culoare alba
sau pala pentru decorul casei tale. Insa, noi mereu
incurajam folosirea culorilor mai aprinse pentru designul
de interior. Culorile pale isi au farmecul lor, si cu ele esti
sigur ca nu vei da gres.
Dar, cind e vorba despre decorul intregei case trebuie sa
fim mai indrazneti si sa alegem citeva culori care ar da
viata designului de interior. Altfel, riscam sa avem un
decor trist.

2. Prea multe perne decorative
Pernele decorative sunt un exemplu simplu de decorare
a sofei din salon. Insa, cind ele sunt prea multe, atunci
acest fapt ingrijoreaza. In momentul in care oaspetii nu
au unde sa se aseze din cauza pernelor decortaive,
atunci sa stiti ca pernele sunt in exces si trebuie sa
reduceti numarul acestora.

3. Ati uitat de lumina
Lumina este un element important pentru camera,
fiindca ii reda caldura, prospetime si face ca spatiul sa
para mai mare. De aceea, este binevenit ca in fiecare
camera, in special in salon, sa fie cit mai multa lumina.

4. Amplasarea obiectelor de arta prea sus
Este cunoscut faptul ca obiectele de arta ca tablourile,
ceasurile, ramele cu fotografii trebuie sa fie amplasate
la vederea ochiului. Ceea ce inseamna ca daca trebuie
sa te uiti in sus la acel obiect, atunci el este amplasat
prea sus, pe perete.

5. Asortezi exagerat obiectele din camera
Asortarea este un lucru important cind este vorba despre
designul de interior, dar nu si in cazul cind ea este ex-
agerata. In momentul in care incercati sa asortati mobila
cu decorul si restul obiectelor din casa, atunci puteti fi
sigur ca, in final, asortarea obiectelor va fi exagerata.

Șase greșeli de bază, pe care le fac
femeile atunci când poartă fuste

Nu exista articol de imbracaminte mai feminin decat fusta
potrivita. Indiferent cat de mult adoram blugii si pantalonii
de stofa, o femeie intr-o fusta arata in continuare mai se-
ducatoare decat in pantaloni.
Cu toate acestea, exista un important „dar”. Fusta trebuie
aleasa corect. Multe doamne evita sa poarte fuste, pentru
ca nu stiu cum sa le aleaga. Insa daca face alegerea
potrivita, in fusta corecta, femeia devine mai eleganta.
Deci, sa vedem impreuna cum se poarta corect o fusta,
sa subliniem toate avantajele si sa ascundem defectele
1. Greseala cea mai frecventa este combinatia unei fuste

cu incaltaminte necorespunzatoare
Ar trebui sa fii de acord ca o fusta groasa de lana si
balerinii sau o fusta usoara cu ghete inalte par ciudate.
Este important sa combini corect lungimea fustei si a
pantofilor. Un alt punct important il reprezinta ciorapii.
Ar trebui sa fie in tonul pielii, cu ciorapi negri numai in
pantofi negri. Nu purta ciorapi negri sub o fusta deschisa.
Iata un semn simplu si accesibil pentru a ajuta fiecare
femeie:

2. Alte articole vestimentare alese in mod incorect (mai
ales bluzele).   Alegi sa porti o fusta scurta, seducatoare,
cu o bluza inchisa. In cazul in care fusta este moale,
plisata sau pufoasa, in special fusta de balerina, partea
de sus ar trebui sa fie simpla - concentreaza-te pe
bijuterii si pantofi.
Fusta dreapta stramta arata grozav cu orice (dar nu
incerca sa pui ceva cu zorzoane deasupra).

3. Lenjerie de corp care nu se potriveste
Sunt de acord, este putin probabil sa adaugi lenjerie de
corp cu imprimeuri, care stralucesc prin tesatura fustei.
O alta greseala foarte comuna este lenjeria de corp cu
banda de elastic tare care iese in evidenta. Totul arata
fara gust.  Solutia perfecta este o lenjerie fara tiv. De
asemenea, pentru cele care doresc lenjeria perfecta,
cea modelatoare este ideala.

4. Lungimea fustei nu se potriveste cu inaltimea ta
Femeile a caror inaltime este mai mica de 1,65 m ar
trebui sa poarte fuste deasupra genunchiului, astfel
incat picioarele sa nu para mai groase si mai scurte.
Femeile inalte cu forme accentuate ar trebui sa evite
fustele in pliuri pana sub genunchi, acestea nu vor face
decat sa accentueze marimea lor.

5. Fusta este fabricata dintr-o tesatura de calitate inferioara.  
Evita tricotajele de calitate slaba care stralucesc.
Materialul fustei ar trebui sa fie dens si compozitia ma-
terialului ar trebui sa fie cat mai naturala, astfel incat
fusta sa nu ti se electrizeze si sa nu se lipeasca de
celelalte articole vestimentare.

6. Stilul gresit al fustei sau purtarea unei fuste „nepotrivite
situatiei”.   Este important sa intelegi ca, chiar daca
acea fusta mini ti se potriveste foarte bine, nu va fi
adecvata la birou. O fusta dreapta de asemenea nu
este potrivita pe plaja.
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• Doamnă serioasă, fostă asistentă medicală, rezident permanent în New

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

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

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

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

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

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

convenabilă. Tel.: (646) 683-1651

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

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

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

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

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

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