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Băsescu: 
Judeţele sunt prea mici.

Trebuie reorganizare
administrativă până la anul

Şeful statului, Traian Băsescu, speră că politicienii
se vor pune de acord anul viitor asupra unei
reorganizări administrative a teritoriului naţional.
In prezent conducerea unui județ vrea spre exemplu
un drum pe direcția est-vest, iar cea a județului în-
vecinat vrea pe direcția nord-sud

Preşedintele Băsescu a declarat, la o conferinţă
organizată de "Ziarul Financiar", că speră ca în
2012 să fie adoptată o soluţie pentru reorganizarea
administrativă a ţării, întrucât acum nu poate fi
stimulată dezvoltarea, din cauză că se iau decizii
pe suprafeţe mult prea mici, judeţele."In prezent
conducerea unui judeţ vrea spre exemplu un drum
pe direcţia est-vest, iar cea a judeţului învecinat
vrea pe direcţia nord-sud", a exemplificat Traian
Băsescu. De aceea şeful statului a menţionat că el
va insista pe această temă în discuţiile cu partidele
politice.Preşedintele a precizat, însă, că actuala or-
ganizare administrativă este foarte susţinută de
populaţie. El a adăugat că este greu să te duci într-
un oraş reşedinţă de judeţ şi să le spui localnicilor
că rămâne "municipiul X", dar nu va mai fi capitala
viitoarei regiuni. Şeful statului a susţinut că trebuie
explicate populaţiei avantajele reorganizării admin-
istrative. Creşterea economică poate depăşi 2%
Privitor la creşterea economică din acest an,
preşedintele Traian Băsescu a declarat că este op-
timist, văzând posibilă chiar depăşirea nivelului de
2%. El a menţionat că obiectivele legate de
creşterea economică rămân 1,5% pentru 2011 şi
3,5-4% pentru 2012. În acest context, el a menţionat
că este optimist că cifrele pot fi depăşite pentru
2011, ajungându-se la un nivel de peste 2%. Şeful
statului a menţionat însă că rămâne de văzut cum
va evolua economia. 

Numărul prestaţiilor sociale
a crescut cu peste un milion

Numărul persoanelor care au beneficiat de prestaţii
sociale a crescut cu peste un milion în martie faţă de
decembrie 2010, fiind înregistraţi 7.382.186 de ben-
eficiari, suma totală alocată depăşind 785 milioane
de lei, potrivit datelor centralizate de Agenţia
Naţională pentru Prestaţii Sociale (ANPS), potrivit
Mediafax. Astfel, dacă în ultima lună a anului trecut
au fost 6.357.652 de beneficiari, pentru care s-au alo-
cat 671.210.476 de lei, în luna martie 2011 numărul
acestora a ajuns la 7.382.186. În luna ianuarie au
beneficiat de prestaţii sociale 6.889.461 de persoane,
pentru care s-au alocat fonduri în valoare de
731.067.461 de lei, iar în februarie au fost 6.823.268
de beneficiari şi 712.385.548 de lei alocaţi. Sumele
alocate pentru ajutoare la încălzirea locuinţei variază
foarte mult de la o lună la alta. Atfel, în luna decem-
brie 2010 s-au făcut plăţi în valoare de 7.890.718 lei,
în ianuarie - 110.282.7010 lei, în februarie
48.216.849 de lei şi în martie - 120.501.995 lei.
Alocaţiile de stat pentru copii, indemnizaţiile lunare
pentru creşterea copilului, indemnizaţiile pentru per-
soanele cu handicap şi venitul minim garantat sunt
prestaţiile pentru care se alocă cei mai mulţi bani.
Cei mai mulţi beneficiari sunt în Bucureşti şi în
judeţele Iaşi, Prahova, Suceava, Bacău, Argeş, Dolj
şi Constanţa.

Realegerea lui Boc
declanşează scântei

Împărţirea funcţiilor din conducerea PDL a stârnit
nemulţumire atât în tabăra învinsului Vasile Blaga,
cât şi a învingătorului Emil Boc. Dacă iniţial oamenii
fostului secretar general stabiliseră să-şi retragă can-
didaturile pentru Biroul Permanent Naţional, ulterior
parte dintre aceştia şi-au negociat un post de prim-
vicepreşedinte şi de vicepreşedinte. Din dorinţa de a
asigura un echilibru în partid, Boc a acceptat să-i
includă în echipa sa, însă, pentru a le face loc, a tre-
buit să-i scoată de pe listă pe unii dintre susţinătorii
săi.Decizia lui Sorin Frunzăverde, adeptul moţiunii lui
Vasile Blaga, de a-şi menţine candidatura la funcţia
de prim-vicepreşedinte, i-a nemulţumit pe colegii săi
de echipă, care i-au reproşat că "a trecut de partea
Puterii", deşi cu o seară înainte îi asigurase că se va
retrage. "Cine este bărbat seara trebuie să fie şi
dimineaţa" sau "S-a vândut ieftin", erau reproşurile
pe care i le-au făcut colegii. "Trădarea" lui
Frunzăverde este cu atât mai importantă cu cât
acesta a fost chiar autorul moţiunii fostului secretar

general al partidului. Alegerile de la PDL reprezintă
doar o formalitate, în condiţiile în care lista cu cei care
au câştigat încă de la negocieri funcţii de conducere
în structura partidului circulă deja pe holurile Parla-
mentului. În afară de cele cinci nume din tabăra lui
Blaga, negociate de Frunzăverde, celelalte zece pos-
turi de vicepreşedinte aparţin susţinătorilor lui Boc:
Victor Tarhon, Anca Boagiu, Dorin Florea, Gheorghe
Ştefan, Elena Udrea, Monica Macovei, Traian Igaş,
George Scripcaru, George Stănişoară şi Florin
Popescu.

Comisia pentru Afaceri Juridice
din PE discută ridicarea

imunităţii lui Severin
Cererea de ridicare a imunităţii europarlamentarului PSD
Adrian Severin s-a discutat luni în Comisia pentru Afaceri
Juridice (JURI) a Parlamentului European. Votul în plen
va avea loc la o dată ulterioară.Ministerul Justiţiei a trans-
mis la 5 aprilie preşedintelui Parlamentului European,
Jerzy Buzek, solicitarea DNA de ridicare a imunăţii eu-
roparlamentarului Adrian Severin pentru suspiciunea de
săvârşire a infracţiunilor de luare de mită şi trafic de
influenţă.În 21 martie, în urma unor materiale audio video
date publicităţii de publicaţia britanică The Sunday Times,
procurorii DNA s-au sesizat din oficiu cu privire la posibile
fapte de corupţie săvârşite de Adrian Severin, membru în
Parlamentul European.Sunday Times a scris că europar-
lamentarii Adrian Severin, Ernst Strasser (fost ministru
austriac de interne) şi Zoran Thaler (fost ministru de ex-
terne sloven) au acceptat 100.000 de euro pe an de la re-
porteri care se dădeau drept lobbişti, pentru a prezenta
amendamente la proiectele de directive ale UE referitoare
la sectorul bancar. Ulterior, The Sunday Times a publicat
cazul celui de-al patrulea europarlamentar implicat în
scandalul "bani contra amendamente", fiind vorba despre
Pablo Zalba Bidegain, din Spania, membru al Partidului
Popular European. În urma scandalului, Parlamentul Eu-
ropean a decis să revizuiască regulile pentru lobbişti şi să
înăsprească codul de conduită pentru europarlamentari.
Adrian Severin şi-a prezentat demisia din PSD la 28 mar-
tie, dar a refuzat să demisioneze din PE, în ciuda cererii
exprese în acest sens adresate de preşedintele PE, Jerzy
Buzek, şi a aluziilor evidente venite dinspre propriul grup
socialist. În prezent, Severin figurează ca europarlamen-
tar neafiliat.Potrivit legislaţiei europene, pe durata sesiu-
nilor Parlamentului European, membrii acestuia
beneficiază, pe teritoriul național, de imunitățile acordate
membrilor parlamentului țării lor, iar pe teritoriul oricărui
alt stat membru, sunt scutiţi de orice măsuri de detenție
și de la orice trimitere în judecată. Imunitatea li se aplică
și atunci când aceștia călătoresc spre și de la reuniunile
Parlamentului European.Pe de altă parte, imunitatea nu
poate fi invocată în caz de flagrant delict și nu poate
obstrucționa dreptul Parlamentului European de a ridica
imunitatea unui din membrii săi.Procedura de ridicare a
imunităţii din cadrul Parlamentului European este
reglementată prin articolele 6 și 7 din Regulamentul său
de procedură. Orice cerere adresată președintelui PE de
o autoritate competentă a unui stat membru în vederea
ridicării imunității unui deputat este comunicată în ședință
plenară și trimisă comisiei competente. Comisia
competentă examinează fără întârziere și în ordinea în
care i-au fost prezentate cererile de ridicare a imunității
sau de apărare a imunității și privilegiilor. Apoi, Comisia
prezintă o propunere de decizie care se limitează la re-
comandarea adoptării sau respingerii cererii de ridicare a
imunității sau de apărare a imunității și privilegiilor. Imu-
nitatea lui Adrian Severin ar urma să fie ridicată prin votul
în plen al Parlamentului European. Pentru aceasta, ar
putea fi convocată o şedinţă extraordinară.
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DELTA DE SUBDELTA DE SUB
BUCUREŞTIBUCUREŞTI

O echipă de 40 de oameni îmbrăcaţi în costume speciale,
închise ermetic şi dotate cu tuburi de oxigen, va coborî în
Dâmboviţa subterană, râul din beznă care colectează
dejecţiile şi apa reziduală provenite de la cele două mil-
ioane de bucureşteni. Este prima dată când se curăţă
tunelurile de sub Dâmboviţa, la 25 de ani de la darea aces-
tora în folosinţă.

Pe sub leneşa Dâmboviţă de suprafaţă curge Dâmboviţa
subterană, un râu cu un debit de 6-10 ori mai mare şi curg-
ere vioaie, care ar putea să ducă uşor la vale, pe sub
Bucureşti, o bărcuţă cu un om în ea. Şuvoiul subteran este
format din apele menajere provenite de la toată reţeaua
de canalizare a Bucureştiului, în lungime totală de 2.473
de kilometri.
Râul subteran are 17 km lungime şi şerpuieşte exact sub
albia Dâmboviţei de suprafaţă, pe traseul Lacul Ciurel-Târ-
gul auto Vitan, apoi până la Popeşti, apa murdară merge
pe sub şosea, paralel cu râul Dâmboviţa. Curgerea apelor
menajere se face gravitaţional, diferenţa de nivel între
„izvoare" şi „vărsare" fiind de peste 30 de metriDimensiu-
nile tunelurilor de sub Dâmboviţa variază între 3,3 m lăţime
şi 2,45 m înălţime până la 4,5 m lăţime şi 3,6 m înălţime.
Deoarece cantitatea de ape menajere colectate creşte
semnificativ, pe măsură ce râul subteran străbate oraşul,
numărul „casetelor de colectare" creşte de la două la trei
pe tronsonul Vitan-Popeşti.
Fiindcă n-a fost curăţit niciodată de la darea în funcţiune,
în 1987, în tunel s-au depus aluviuni în cantităţi atât de
mari încât pe traseu au răsărit 25 de „insule" de
consistenţă fermă, în care resturile s-au sedimentat în
micro-straturi geologice. Ca să cunoască exact la ce „mi-
siune" se înhamă, Apa Nova a angajat o companie din Un-
garia care să realizeze o endoscopie a Dâmboviţei
subterane, introducând prin canale scafandri cu camere
video speciale, care au realizat „un documentar" de 240
de ore. Scafandrii unguri au filmat fiecare centimetru pătrat
din cei 40 kilometri de tuneluri cât însumează Dâmboviţa
subterană, pentru a cartografia zonele în care canalul e
obturat de depuneri. Mai mult, fiecărui punct filmat în sub-
teran îi sunt asociate coordonatele GPS de la suprafaţă,
pentru ca echipele de intervenţie să ştie care e cel mai
apropiat punct pe unde pot ajunge la dop.După revoluţie,
sedimentele din apele menajere s-au depus în ritm accel-
erat pe fundul albiei Dâmboviţei subterane. Epsică Chiru
explică de ce: „Debitul de ape menajere s-a înjumătăţit în
prezent, faţă de cel de dinainte de 1989, ceea ce a făcut
ca viteza apei menajere care curge prin casete să scadă
sub viteza de autocurăţire. Viteza de auto-curăţire a apei
e atunci când turbionii creaţi de şuvoi antrenează la vale
particulele solide, nelăsându-le să se depună. 

Înjumătăţirea cantităţii de ape menajere se datorează pe

de o parte marilor operatori industriali care şi-au închis

porţile, iar pe de alta, locuitorilor Capitalei care folosesc

apa mai cumpătat de când au contoare. Înainte vreme,

berea nu o răceam la frigider, ci sub jetul de apă de la robi-

net".

După ce albia Dâmboviţei subterane va fi complet curată,

valvele vor fi folosite de Apa Nova pentru a devia la inter-

vale regulate cursul apelor menajere dintr-un tunel pe

celălalt, pentru a asigura mentenanţa permanentă a

canalelor, ca să nu mai apară dopuri aluvionare.

De asemenea, se va îndrepta o eroare de proiectare de

pe vremea lui Ceauşescu. Explică directorul Apa Nova

Epsică Chiru: „Când canalele de ape menajere ies la

suprafaţă în zona Glina, prezintă un prag cu înălţimea de

1,8 metri, care favorizează depunerile aluvionare. Noi vom

îndepărta această barieră".

Primăria Capitalei speră ca prin curăţarea „dopurilor" care

gâtuiesc Dâmboviţa subterană, aceasta să preia în pe-

rioadele cu precipitaţii abundente o cantitate mai mare de

ape pluviale, diminuându-se astfel riscul de inundaţii
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ŞTIRI PE SCURT  •  ŞTIRI PE SCURT  •  ŞTIRI PE SCURT

PE SCURT,PE SCURT,
ULTIMELE ȘTIRIULTIMELE ȘTIRI

Adunate, prelucrate dar necenzurate

de Vasile Bădăluţăde Vasile Bădăluţă

•• SUA asigură România că va plăti nota de plată pentru
scutul antirachetă, că economia românească va înflori, că
România va ajunge la un statut mai important în NATO.
Să dea Domnul!

•• După 70 de ani, epava distrugătorului ”Mosova” a fost
găsită la Constanța. Nava sovietică fusese scufundată în
1941 în apele teritoriale ale României.

•• Unele state europene au anunțat prelungirea
interdicțiilor și înăsprirea condițiilor de acces la muncă
pentru români și bulgari. Până în ianuarie 2014 aceștia nu
mai au acces liber pe piața muncii europene. De fapt, este
o discriminare la nivel european.

•• Într-un interviu recent pentru ”The Guardian”, renumitul
fizician britanic Stephen Hawking a spus, printre altele, că
”nu există rai sau iad” și că religia a fost inventată pentru
oamenii care se tem de moarte. Dar ce ar fi dacă n-ai avea
speranță în viața de după moarte?

•• Ministrul Educației, Daniel Funeriu, a declarat că, din
păcate, va mai dura cel puțin o generație până când
diplomele românilor vor acoperi, în cunoștințe, standard-
ele compatibile cu cele occidentale. Până nu de mult, cre-
deam că noi, românii, suntem cei mai școliți...

•• În ultimii doi ani, ca urmare a recesiunii economice, în
România au fost concediați peste 150.000 de angajați. Pe
primul loc se află Brașovul, urmat de Cluj-Napoca.
Bucureștiul este pe locul 5.

•• În cea mai amplă conferință de presă din ultimii trei ani,
președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, a amenințat că,
dacă Statele Unite nu acceptă condițiile Rusiei privind am-
plasarea scutului antirachetă în România, țara sa va
declanșa un nou război rece. 

•• Pe străzile din România circulă mii de mașini furate din
țările UE. Până în prezent, peste 800 au fost recuperate.

•• În Republica Moldova, un criminal în serie continuă să-
i sperie pe oameni. După crimele comise acum câteva
luni, atacatorul a folosit același tip de cartușe împușcând
un tânăr. De data aceasta, tânărul a fost doar rănit și viața
nu îi este în pericol. Poliția reținuse un bărbat, dar nu se
știe încă dacă el este criminalul în serie.

•• Un prahovean a declarat că în atelierul său de acasă
are o mașină-minune pe care a inventat-o el însuși.
Mașina ar avea un consum mediu de doar 0,5 litri de com-
bustibil la 100 de kilometri. Asta ar fi cu adevărat o minune
a tehnicii!

•• Fostul președinte al Egiptului, Hosni Mubarack, și cei
doi fii ai săi vor fi judecați pentru uciderea unor
manifestanți și pentru acte de corupție.

•• România continuă să fie pe ultimul loc în Europa la acce-
sarea banilor europeni, cu o rată de absorbție de doar 7%. 

•• O tânără româncă din Miami (Florida) a fost sechestrată
și jefuită de doi tineri. Ei i-au luat un ceas (în valoare de
$15.000), un telefon mobil, o carte de credit și o sumă de
bani. Jefuitorii au fost arestați.

•• În zilele trecute, președintele Traian Băsescu i-a jignit
pe bucureșteni spunând că aceștia sunt niște ”habarniști”.
Adică bucureștenii nu știu nimic și nu le pasă de nimic?
Greu de crezut!

•• Uniunea Rusia-Belarus va monta o instalație
antirachetă ca răspuns la extinderea Statelor Unite cu sis-
teme antirachetă în Europa și, mai recent, în România.

•• Divorțul lui Irinel și Monica Columbeanu a atras atenția
presei de peste hotare. ”Senzațiile tari”, neobișnuitul și
scandalul atrag irezistibil!

•• Banca Centrală Europeană (BCE) a anunțat că va mări
dobânzile la creditele în euro. Asta le mai lipsea românilor
... și nu numai lor!

•• În 2010, românii care lucrează în străinătate au trimis în
țară 4,4 miliarde dolari. Cred că încă cel puțin 4 miliarde
dolari au fost duși direct și neînregistrați de românii din afara
granițelor țării. Este o dovadă că, și din punct de vedere fi-
nanciar, noi, imigranții, contribuim la mai binele țării în care
ne-am născut, țară care nu poate nega ajutorul nostru.

•• Ieri, Barack Obama și soția sa, Michelle Obama, aflați
în vizită în Marea Britanie, au fost primiți de ducele și
ducesa de Cambridge (proaspeții căsătoriți prințul
Williams și Kate Midleton) la Palatul Buckingam. 

•• Cu 19.000 euro primiți de la UE, oamenii dintr-o
comună de pe Valea Rudărica (Caraș-Severin) și-au
reparat morile hidraulice care macină gâu și porumb după
o tehnologie dacică. UE consideră că morile de acest fel
sunt un patrimoniu unic în România și chiar în UE. Oare
așa cred și oficialii români?

•• Cele mai multe spitale evaluate din țara noastră (circa
80%) au primit note proaste din punct de vedere al stan-
dardului de funcționare. Unele nu au îndeplinit nici măcar
standardele minime. Ca atare, multe spitale din România
au fost desființate sau li s-a dat altă funcționalitate.

•• Nu de mult un om de 52 de ani din Caransebeș a avut
parte de o moarte ca în filmele de groază: el tăia lemne
cu drujba (motofierăstrău), ajutat de un vecin mai tânăr.
Din neatenție, omul a alunecat și a fost tăiat mortal la gât
de drujba care era în funcțiune.

•• Nu e de mirare că soția lui Arnold Schvarzenegger,
Maria Shirver, divorțează după 25 de ani de căsătorie:
Arnold s-a dovedit infidel și are un băiat de 10 ani făcut
cu fosta menageră a familiei, Mildred Patty Baena. Nu ar
fi de mirare ”să apară” și alți copii nelegitimi și alte iubite
ale fostului guvernator al Californiei...

•• Conform raportului Curții Europene a Drepturilor Omului
(CEDO) din cadrul UE, România este pe locul I la mal-
praxis și la tratamente inumane în închisori. Procesele la
CEDO contra țării noastre (29 până acum) vor costa
România sute de mii de euro.

•• Fostul șef al Fondului Monetar Internațional (FMI), Do-
minique Strauss-Kahn, a fost inculpat oficial de un juriu
din New York prin dosarul în care e acuzat de agresiune
sexuală asupra unei menajere. El a fost eliberat pe o
cauțiune de 1 milion de dolari. Fostul șef al FMI și-a dat
demisia și acum locuiește, monitorizat, într-un apartament
din New York așteptând deschiderea procesului.

•• Pedeapsa cu moartea pentru crime a fost abolită în
România încă din 1990. Dar un sondaj recent arată că
40% dintre bucureșteni susțin reintroducerea pedepsei cu
moartea. Procentul celor în favoarea pedepsei capitale a
crescut de la 35% în 2010 la 40% în 2011.

•• Rusia și China cer ca viitorul șef al FMI să provină dintr-
o țară pe care o doresc aceste două state. Europenii au
cu totul altă părere...

•• Vulcanul Grimsvotn, cel mai activ din Islanda, a început
să erupă din nou după ce, în anul trecut, erupția lui a dus
la 100.000 de zboruri anulate și peste 10 milioane de
pasageri blocați în aeropoarte. În acest an, perturbarea
traseului aerian a fost mai izolată. Compania TAROM a
înregistrat pierderi de circa 1,6 milioane euro.

•• O femeie de 40 de ani, aflată la o stână în Munții Parân-
gului (lângă Petrila), a decedat după ce a fost lovită de un
fulger. 

•• Pentru că guvernele multor țări nu mai au încredere în
dolarul american ca monedă internațională, ele cumpără
aur în cantități uriașe. China este unul dintre cei mai mari
cumpărători de aur din lume. Oare chinezii vor să ajungă
conducătorii lumii?

•• O elevă eminentă din Târgu Jiu, dată dispărută acum
câteva zile, a fost găsită moartă în Jiu. Fata avea legate
în jurul gâtului curelele unui ghiozdan plin cu pietre. Din
ancheta poliției rezultă că fata avea un plan minuțios de
sinucidere și era convinsă că trupul ei nu va fi găsit.
Metoda pe care a folosit-o este specifică femeilor din zona
rurală a Chinei. 

•• Marea Britanie a oferit 500 lire sterline fiecărui rrom
care părăsește regatul. Până acum peste 80 de familii de
rromi au fost evacuate din districtul Basildon. Un avantaj
pentru rromii care comit ilegalități și o rușine pentru
români!

•• Poliția a declanșat o acțiune amplă de combatere a
prostituției în Capitală. Nu cred să se reușească vreodată
eliminarea acestei ”meserii”...

•• Un elev din Iași a încercat să-și omoare părinții pentru
că nu i-au permis să aducă în casă o fată. Elevul este de-
pendent de droguri etnobotanice. Fiind obligați să se
apere, părinții au sunat la numărul de urgență 112 și fiul
lor a fost arestat. Ce pot face drogurile!

•• Caii sălbatici adunați din pădurea Letea au fost duși la
o fermă din județul Brăila. S-a decis să nu fie sacrificate
animalele, ci să se încerce îngrijirea lor. Caii înduraseră
zile întregi foame și traumatizare.

•• Luni, 23 mai, a fost inaugurat în București primul cen-
tru-pilot de coordonare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu.
Bolnavii terminali și cei care nu se mai pot îngriji singuri
pot avea pe cineva specializat de la acest centru care să
aibă grijă de ei. Lăudabilă inițiativă!

•• Duminică, 22 mai,  de Sfinții Împărați Constantin și
Elena, 1,8 milioane de români și-au serbat onomastica.
La mulți ani!

•• Un predicator din Oakland (California), Harold Camp-
ing, avertiza că ”Sfârșitul lumii este aproape. Va veni exact
în data de 21 mai”. Iată că 21 mai a venit și a trecut, dar
profeția catastrofală nu s-a îndeplinit. Mă întreb totuși:
doar 2% dintre oameni merită să ajungă în rai? Eu, unul,
cred că acest escroc trebuie pedepsit fiindcă, profitând de
naivitatea oamenilor, s-a îmbogățit necinstit.

•• Ieri, 24 mai, marele prozator, dramaturg și publicist
român Fănuș Neagu (1932 – 2011) a încetat din viață
după o îndelungată suferință. Prin întreaga sa activitate,
Fănuș Neagu rămâne unul dintre scriitorii reprezentativi
ai literaturii noastre contemporane. Să-l odihnească în
pace bunul Dumnezeu!
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N-A VENIT APOCALIPSA...
Omul care a prezis că lumea se sfârşeşte la 21 mai este de negăsit.

Afacerea „Apocalipsa“ i-a adus peste 72 de milioane de dolari

Pastorul american Harold Camping, cel care a prezis că sfârşitul lumii va avea loc
la 21 mai, este de negăsit, iar postul său de radio difuzează muzică religioasă şi
sfaturi, toate înregistrare înainte de 21 mai. Bătrânul Harold Camping, în vârstă
de 89 de ani, şi organizaţia religioasă pe care o conduce, Family Radio, au anunţat
că sfârşitul lumii vine la 21 mai 2011, iar multă lume a crezut că acest lucru chiar
va avea loc. Pastorul american a precizat că un cutremur cum n-a mai avut loc
până acum va lovi întreaga lume exact la 7.000 de ani de la Potopul Biblic,
bazându-se pe anumite scrieri din Biblie. Mesajele organizaţiei au apărut pe
panouri publicitare din întreaga lume, inclusiv România. Compania lui Camping a
început să adune, din momentul în care a anunţat sfârşitul lumii va sosi, donaţii
de la credincioşii din întreaga lume, iar banii au fost strânşi până la 21 mai. Con-
form presei internaţionale, Family Radio este evaluată la 72 de milioane de dolari,
iar în urma „afacerii Apocalipsa" este posibil ca valoarea sa să fi crescut până la
120 de milioane.

Harold Camping a fost întrebat de jurnaliştii de la „The New Yorker" ce va face

dacă sfârşitul lumii nu va veni, însă el a precizat că este sigur că acest lucru se va

întâmpla. „Se va întâmpla. Nici măcar nu mă gândesc la acest aspect. Dumnezeu

nu se joacă. Nici măcar nu vreau să mă gândesc la întrebare", a spus acesta

înainte de 21 mai.

Sfârşitul lumii însă nu a venit, iar Harold Camping nu este de găsit, ceea ce îi face

pe mulţi oameni să creadă că „Apocalipsa" a fost doar o înşelăciune deşteaptă, în

urma căruia predicatorul american s-a îmbogăţit. Mai mult, apropiaţii pastorului şi

soţia sa au precizat că Harold Camping nu va face nicio declaraţie deoarece este

uluit şi nu înţelege de ce nu a avut loc sfârşitul lumii.

Moaștele Sfântului Nectarie - Făcătorul de Minuni

sosesc la New York

Pe data de 1 iunie, la ora 4 PM vor sosi la New York, la

biserica Sfântul Nicolae din Queens (45-03 48th Ave.

Woodside) moaștele marelui Făcător de Minuni, Sfântul
Nectarie de Eghina, recunoscut în întreaga lume ca vindecător

al unor boli incurabile (cancer). Până la ora 6 PM ne vom
închina sfintelor moaște iar apoi Înaltpreasfințitul Nicolae și
cu Preasfințitul Varsanufie – Episcopul român care va însoți
sfintele moaște în America – vor săvârși slujba privegherii

pentru marele praznic al Înălțării Domnului, biserica
rămânând deschisă până la ora 10 PM. A doua zi, 2 iunie, la

ora 9 AM, cei doi episcopi vor sluji Sfânta Liturghie. În zilele
de 4 și 5 iunie, moaștele Sfântului Nectarie se vor afla la

Mănăstirea românească „Sfântul Dimitrie” din Middletown,
NY, unde Înaltpreasfințitul Nicolae cu invitații săi, va săvârși

sfințirea bisericii, duminică 5 iunie, la ora 9 AM. 
Vă așteptăm să ne rugăm împreună!
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CURIER JURIDIC

de Avocat Robert S. Popescu ESQ

Efectul Tăcerii în Tribunal
"Silence is golden" sau "tacerea este de aur", spune zicala, bine înradacinata în
folclor.  Si totusi, în ceea ce priveste dreptul, zicala aceasta se dezice adesea în
tribunalele Americii.   

Cazul 1.  O persoana concediata aparent fara motiv îi reproseaza sefului ei ca
de fapt ea este convinsa ca este concediata pur si simplu pentru ca seful prefera
o alta angajata, mult mai tânara si mai atragatoare.  Seful îi marturiseste ca, într-
adevar, el crede ca angajata mai tânara va îmbunatati imaginea companiei da-
torita fizicului si vârstei ei, desi tânara are studii si pregatiri inferioare celei
concediate.  

Ulterior, angajata concediata actioneaza seful si compania în judecata pentru dis-
criminare pe baza de vârsta.  Concediata ofera în evidenta marturia directa a se-
fului prin care acesta a recunoscut ca motivul concedierii se datora vârstei ei si
ca acesta a preferat o angajata mai tânara. 

Nu încape niciun dubiu ca în aceasta situatie recunoasterea sefului verbala, di-
recta si deschisa va fi acceptata de judecator în evidenta, adica juriului i se va
permite sa considere marturia facuta de sef atunci când va decide responsabili-
tatea paratilor fata de angajata. 

Cazul 2. Un martor ocular aflat în preajma intersectiei unde s-a produs un acci-
dent cu câteva secunde în urma sare în fata soferului uneia dintre masini si îl
acuza cu voce tare si raspicata:  "Am vazut tot.  Ai intrat în intersectie pe rosu, în
mod ilegal, si ai cauzat accidentul".  Soferul, iesit din masina, asculta si tace.  Nu
ripsoteaza, nu neaga acuzatia, ci pur si simplu tace.

Cazul 3. Victima unui jaf comis de unul mascat, observa un tatuaj neobisnuit pe
mâna dreapta a acestuia în timpul jafului. O saptamâna mai târziu, victima vede
acelasi tatuaj neobisnuit pe mâna dreapta a unui om, într-un magazin.  Imediat
îsi da seama ca individul este cel care a comis jaful.  În public, ea îl confrunta si
îl acuza în mod direct:  "Tu esti cel care a jefuit banca de peste drum lunea trecuta.
Te recunosc dupa tatuaj, înaltime si culoare".  Individul, stupefiat, tace.  Nu neaga
acuzatia, tace si încearca sa iasa din magazin, când este retinut de politie. 

La procesele ce urmeaza în cazurile 2 si 3 de mai sus, reclamantii (in cazul 2) si

procurorul (in cazul 3) vor ca tacerea celor confruntati si acuzati sa fie intrerpretate

de jurati ca recunoasteri ale faptelor comise, prin simpla tacere a acestora.  

În marea majoriate a jurisdictilor americane, tacerea în aceste cazuri este inter-

pretata ca o forma posibila de marturisire.  Astfel, atunci când o persoana tace

când este acuzata de fapte pe care orice alta persoana rezonabila ar trebui sa le

nege imediat si fara nicio ezitare, juriului i se va permite sa interpreteze tacerea

ca o forma de marturie si de incriminare.

Este de retinut totusi ca tacerea unui acuzat interogat pentru un fapt penal de

politie nu va avea acelasi rezultat daunator acuzatului.  Asta se datoreaza faptului

ca oricine este acuzat de savârsirea unui fapt penal are dreptul garantat de Con-

stitutie de a ramâne tacut si de a refuza sa intre într-un orice dialog cu autoritatile.  

Avocat Robert Popescu

Popescu Iosepovici, LLP

225 Broadway 1901

New York, New York 10007

Tel: 212.766.9696

Email: rsp.esq@pialawfirm.com
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Topul celor mai mari zece țări
aflate în goană după aur

Guvernele din întreaga lume încep să semnalizeze
o lipsă de încredere în dolarul american ca monedă
internațională iar acțiunile lor concrete vorbesc mai
mult decât cuvintele. Banca centrală din Mexic a
cheltuit 4,6 mld. dolari pentru achiziționarea a 93,3
tone de aur în februarie și martie. China a fost unul
dintre marii cumpărători de aur în 2010 și se
preconizează că va continua în același ritm și în
acest an.
În continuare vă prezentăm țările cu cele mai mari
rezerve de aur din lume.

10. India
Rezerve de aur: 558 tone
Procent din rezerve: 8,3%
Banca  centrală din India menționează că se uită la
aur ca la o investiție sigură, dar comentează foarte
rar planurile sale de achiziție.

9. Olanda
Rezerve de aur: 613 tone
Procent din rezerve: 58,5%
Nout Wellink, președintele băncii centrale olandeze
a anunțat că nu intenționează să vândă aur. „Avem
o cantitate substanțială în pivniță și în acest moment
nu vindem și nu avem planuri în acest sens... Nu
spun că nu se va mai întâmpla niciodată. La un mo-
nent dat politica va fi evaluată și este în conexiune
cu politicile din alte țări“.

8. Japonia
Rezerve de aur: 756 tone
Procent din rezerve: 3,1%
Banca Japoniei a vândut recent aur pentru a pompa
20 de trilioane de yeni în economie. Scopul evident
a fost acela al calmării investitorilor după tsunami și
dezastrul nuclear care l-a urmat.

7. Rusia
Rezerve de aur: 792 tone
Procent din rezerve: 7,3%
Se previzionează că Banca Rusiei va cumpăra aur
în 2011 pentru a crește rezervele țării. Oricum, se
uită doar la achiziții de pe piața internă.

6. Elveția
Rezerve de aur: 1.040 tone
Procent din rezerve: 16,3%
Între 2000 și 2005, Banca Națională a Elveției a vân-
dut 1.300 de tone de aur, demers legat parțial și de
lansarea monedei euro. În 2010, rezervele de aur
ale Elveției au atins un sfert din totalul rezervelor țării.

5. China
Rezerve de aur: 1.054 tone
Procent din rezerve: 1,6%
Banca Populară Chineză se uiă după noi achiziții
pentru a se proteja împotriva unui posibil „balon“ imo-
biliar, a inflației și a monedelor euro și dolar. China
este cel mai mare producător de aur din lume.

4. Franța
Rezerve de aur: 2.435 tone
Procent din rezerve: 66%
Franța este într-un pact cu alte bănci centrale eu-
ropene pentru a limita vânzările de aur. Cei 19 sem-
natari ai acordului au vândut aproximativ 10 tone de
euro în primul an de la încheierea protocolului (sep-
tembrie 2009 – septembrie 2010).

3. Italia
Rezerve de aur: 2.452 tone
Procent din rezerve: 69%
Băncile italiene, care sunt acționari ai Băncii Centrale
din Italia, intenționează să folosească aurul pentru a-
și întări rapoartele financiare înaintea testelor de stres.

2. Germania
Rezerve de aur: 3.401 tone
Procent din rezerve: 70,8%
Bundesbank și-a păstrat, pentru al doilea an consec-
utiv, vânzările de aur la 6,5 tone. Germania și-a
arătat interesul pentru cumpărarea aurului Portu-
galiei.

1. Statele Unite ale Americii
Rezerve de aur: 8.134 tone
Procent din rezerve: 74,8%
Băncile centrale din întreaga lume s-ar putea să
reacționeze la deprecierea dolarului prin achiziții de aur.

SURSA: Business Insider

Cotele contribuţiilor de
asigurări sociale

în România sunt unele dintre
cele mai ridicate din UE

Taxarea muncii în România este printre cele mai ridi-

cate din UE, cu o contribuţie lunară totală din salariul

brut de 44%. Guvernul ţine firmele în stand-by pe re-

ducerea CAS.

Guvernul a anunţat, din nou, că intenţionează să

reducă nivelul contribuţiilor de asigurări sociale (CAS)

începând cu mijlocul acestui an sau din 2012. Dar

aşteaptă cifrele privind creşterea economică, pentru

a decide ce proporţie va lua ajustarea, respectiv între

1% şi 3%.

Potrivit Consiliului Fiscal, însă, o astfel de măsură ar

putea fi luată în calcul mai degrabă în 2012, din cauza

lipsei spaţiului fiscal. Adică statul este nevoit în con-

tinuare să strângă cureaua, pentru a menţine

ajustarea deficitului bugetar pe care a început‑o odată

cu încheierea acordului cu FMI şi Comisia

Europeană.

În plus, avansul economic prognozat pentru acest an

este unul anemic, care nu permite la rândul său o

ajustare a CAS. De cealaltă parte, firmele din Româ-

nia se plâng de povara fiscală ridicată pe muncă. Iar

cifrele arată că nivelul CAS nu numai că este printre

cele mai mari din UE, dar sistemul de impunere este

şi printre cele mai „birocratice", potrivit companiei de

consultanţă Nexia International.  Ce plătim, concret,

în România? Angajatul este obligat să achite o

contribuţie de pensie de 10,5%, la fondul de şomaj

dă alte 0,5 puncte procentuale, iar la sănătate - 5,5%.

Angajatorul plăteşte nici mai mult, nici mai puţin de

şapte tipuri de contribuţii. Primul, la fondul de asigurări

sociale - 20,8%, 25,8% sau 30,8%, în funcţie de

condiţiile de muncă. Apoi, la sănătate -- 5,2%, iar

contribuţia pentru concediul medical este de 0,85%.

La şomaj plăteşte alţi 0,5%, fondul de asigurare în

cazul accidentelor de muncă - de la 0,15% la 0,85%,

plus alte comisioane
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Freedom House: 
România, codaşa UE la libertatea presei

România se află pe ultimul loc din UE în ce priveşte libertatea presei, arată raportul
pentru 2011 întocmit de Freedom House. România, Bulgaria şi Italia sunt singurele
state din UE care figurează în topul menţionat cu o presă „parţial liberă". Ţara
noastră se afla pe locul 87 in lume, sub Burkina Faso, Republica Dominicană şi
Botswana. România este ţara a cărei Strategie Naţională de Securitate arată că
"fenomenul campaniilor de presă la comandă cu scopul de a denigra instituţii ale
statului, prin răspândirea de informaţii false despre activitatea acestora, presiunile
exercitate de trusturi de presă asupra deciziei politice în vederea obţinerii de avan-
taje de natură economică sau în relaţia cu instituţii ale statului reprezintă o vulner-
abilitate a statului român."România este depăşită de Ungaria, acolo unde presa
este considerată victima unei noi legi, criticată şi de Comisia Europeană. Chiar şi
amendată, la presiunea UE, legea menţine presa ungară sub supravegherea unei
instituţii numită exclusiv de un guvern care are o majoritate fără precedent în par-
lament. Restricţiile impuse presei sunt pedepsite în continuare cu amenzi imposibil
de plătit de micile publicaţii. Iniţial, legea instituia Autoritatea naţională a mass-
media, formată exclusiv din persoane numite, pentru un mandat de nouă ani, de
partidul de guvernământ, care poate aplica amenzi de până la 730.000 de euro
posturilor de televiziune, dacă acestea publică informaţii care ameninţă "interesul
public, ordinea publică şi moralitatea", dar şi "informaţii parţiale" sau "neechilibrate
politic". Legea permite aminititei Autorităţi să aibă acces la documentele jurnaliştilor
şi să ceară divulgarea surselor folosite de aceştia. România este depăşită în topul
Freedom House şi de Bulgaria, o ţară în care, în doar câţiva ani, a apărut cvasi-
monopolul New Bulgarian Media Group, laudativ la adresa guvernului.New Bul-
garian Media Group a preluat publicaţiile Monitor, Telegraf, Express, Weekend,
Politika, Mariţa şi televiziunile TV 7 si BBT TV. Trustul este condus de fosta şefă
a loteriei bulgare, Irena Krasteva, iar presa susţine că fiul acesteia hotărăşte care
vor fi editorialele care vor apărea zilnic în toate publicaţiile. Libertatea presei în
lume se află la cel mai scăzut nivel din ultimii zece ani, iar numai unul din şase
cetăţeni trăieşte astăzi într-o ţară cu presă liberă şi independentă, concluzia ra-
portului organizaţiei Freedom House. Studiul arată că în ultimul an s-au înregistrat
regrese în libertatea presei în ţări ca Egipt, Turcia şi Ucraina.

Pe lista ţărilor care îngrădesc cel mai mult libertatea presei se află Belarus, Turk-
menistan, Uzbekistan, Iran, Mianmar, Cuba, Guineea Ecuatorială, Eritreea, Libia
şi Coreea de Nord. În raport se spune că în aceste ţări „presa independentă este
inexistentă sau aproape incapabilă să funcţioneze" iar presa oficială operează ca
simplu purtător de cuvânt al puterii.

Ţările în care presa se bucură de cea mai mare libertate sunt Finlanda, Norvegia
şi Suedia. SUA se află pe locul 17, împreună cu Germania. Marea Britanie se află
pe 26, iar Franţa pe 40.

Braşovul primul loc la concedii

Econtext.ro a realizat o statistică la nivel naţional, care arată câţi angajaţi a pierdut fiecare
judeţ din 2009 şi până în 2011. Datele iniţiale provin de la Comisia Naţională de Prognoză
(CNP).  Toate judeţele au pierdut forţă de muncă, concedierile ţinând capul de afiş în
fiecare regiune a ţării. În total, din economia românească s-au evaporat 151.200 de
angajaţi în ultimii doi ani de criză economică.

Clasări neaşteptate pe primele locuri

Surprinzător, judeţul care a pierdut cel mai mare număr de angajaţi în aceasta perioada
nu este Bucureştiul. Prima pozitie, cu cea mai „sângeroasă" evoluţie, o regăsim în Braşov,
unde 6.800 de angajaţi au dispărut în intervalul 2009 - 2011. Acum doi ani,la Braşov erau
150.900 de angajaţi. În 2011 numărul lor s-a redus până la 144.100 de salariaţi. A doua
poziţie este ocupatăde Cluj, unde numărul mediu de salariaţi era, în 2009, de 187.200,
iar în 2011 se aşteapta ca el sa ajungă la 180.700. Adică au fost daţi afară 6.500 de
angajaţi. Pe locul al treilea se situează Bihorul care a pierdut 6.200 de angajaţi. Judeţul
avea 158.900 de angajaţi, în 2009, respectiv, 152.700 de angajaţi, în 2011.
La polul opus, judeţul care a pierdut cei mai puţini muncitori în aceşti doi ani este Giurgiu.
Doar 1.100! Acest fapt este explicabil şi prin faptul că Giurgiu are cel mai scăzut număr
de muncitori din toata ţara: 32.100 de persoane. Tot la coada clasamentului se mai află
judeţele Sălaj, Mehedinţi, Călăraşi, Ialomiţa şi Tulcea.

Topul judeţelor în functie de numărul de angajaţi pierduţi:
1. Brasov - 6.800 (150.900 de angajati in 2009, respectiv, 144.100 de angajati in 2011)
2. Cluj - 6.500 (187.200 de angajati in 2009, respectiv, 180.700 de angajati in 2011)
3. Bihor - 6.200 (158.900 de angajati in 2009, respectiv, 152.700 de angajati in 2011)
4. Galati - 6.200 (118.000 de angajati in 2009, respectiv, 111.800 de angajati in 2011)
5. Bucuresti - 5.800 (886.600 de angajati in 2009, respectiv, 880.800 de angajati in 2011)
6. Iasi - 5.800 (153.500 de angajati in 2009, respectiv, 147.700 de angajati in 2011)
7. Timis - 5.700 (203.000 de angajati in 2009, respectiv, 197.300 de angajati in 2011)
8. Prahova - 5.300 (180.000 de angajati in 2009, respectiv, 174.700 de angajati in 2011)
9. Dolj - 5.300 (129.100 de angajati in 2009, respectiv, 123.800 de angajati in 2011)
10. Arges - 5.000 (136.500 de angajati in 2009, respectiv, 131.500 de angajati in 2011)
11. Mures - 5.000 (124.700 de angajati in 2009, respectiv, 119.700 de angajati in 2011)
12. Hunedoara - 5.000 (118.000 de angajati in 2009, respectiv, 113.000 de angajati in 2011)
13. Constanta - 4.900 (187.100 de angajati in 2009, respectiv, 182.200 de angajati in 2011)
14. Bacau - 4.800 (110.900 de angajati in 2009, respectiv, 106.100 de angajati in 2011)
15. Harghita - 4.500 (62.700 de angajati in 2009, respectiv, 58.200 de angajati in 2011)
16. Arad - 4.400 (110.900 de angajati in 2009, respectiv, 106.500 de angajati in 2011)
17. Suceava - 4.100 (99.900 de angajati in 2009, respectiv, 95.800 de angajati in 2011)
18. Sibiu - 4.000 (115.900 de angajati in 2009, respectiv, 111.900 de angajati in 2011)
19. Maramures - 3.600 (91.800 de angajati in 2009, respectiv, 88.200 de angajati in 2011)
20. Gorj - 3.500 (80.400 de angajati in 2009, respectiv, 76.900 de angajati in 2011)
21. Neamt - 3.200 (82.000 de angajati in 2009, respectiv, 78.800 de angajati in 2011)
22. Buzau - 3.100 (81.600 de angajati in 2009, respectiv, 78.500 de angajati in 2011)
23. Satu Mare - 3.000 (75.600 de angajati in 2009, respectiv, 72.600 de angajati in 2011)
24. Dambovita - 2.900 (79.900 de angajati in 2009, respectiv, 77.000 de angajati in 2011)
25. Valcea - 2.900 (79.300 de angajati in 2009, respectiv, 76.400 de angajati in 2011)
26. Braila - 2.700 (71.700 de angajati in 2009, respectiv, 69.000 de angajati in 2011)
27. Caras Severin - 2.700 (58.700 de angajati in 2009, respectiv, 56.000 de angajati in 2011)
28. Olt - 2.500 (66.700 de angajati in 2009, respectiv, 64.200 de angajati in 2011)
29. Botosani - 2.500 (55.600 de angajati in 2009, respectiv, 53.100 de angajati in 2011)
30. Bistrita Nasaud - 2.300 (56.700 de angajati in 2009, respectiv, 54.400 de angajati in 2011)
31. Alba - 2.300 (83.800 de angajati in 2009, respectiv, 81.500 de angajati in 2011)
32. Vaslui - 2.300 (55.000 de angajati in 2009, respectiv, 52.700 de angajati in 2011)
33. Covasna - 2.200 (48.100 de angajati in 2009, respectiv, 45.900 de angajati in 2011)
34. Vrancea - 2.100 (55.500 de angajati in 2009, respectiv, 53.400 de angajati in 2011)
35. Teleorman - 2.000 (53.700 de angajati in 2009, respectiv, 51.700 de angajati in 2011)
36. Salaj - 1.900 (43.800 de angajati in 2009, respectiv, 41.900 de angajati in 2011)
37. Mehedinti - 1.800 (45.700 de angajati in 2009, respectiv, 43.900 de angajati in 2011)
38. Tulcea - 1.700 (43.900 de angajati in 2009, respectiv, 42.200 de angajati in 2011)
39. Calarasi - 1.600 (44.100 de angajati in 2009, respectiv, 42.500 de angajati in 2011)
40. Ialomita - 1.500 (47.600 de angajati in 2009, respectiv, 46.100 de angajati in 2011)
41. Giurgiu - 1.100 (33.200 de angajati in 2009, respectiv, 32.100 de angajati in 2011)
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PAGINI DE ISTORIE •  ”Epoca de aur” din care am evadat

Buletinul de Bucureşti Buletinul de Bucureşti 
costa chiar şi 10.000 de leicosta chiar şi 10.000 de lei

Dintotdeauna, Bucureştiul s-a văzut
strălucitor din provincie şi, drept ur-
mare, i-a atras ca un magnet pe cei
care au dorit să-şi croiască un rost
“la oraş”. Pe vremea lui Ceauşescu,
graniţa Capitalei putea fi trecută
doar la adăpostul buletinului de
Bucureşti. 
Astăzi, la mai bine de două decenii
distanţă de vremurile în care câr-
muia “nea Nicu”, buletinul de
Bucureşti a rămas un punct de
referinţă pentru viaţa trăită în comu-
nism. Actul, un fel de paşaport pen-
tru provinciali, putea fi obţinut ori
prin căsătorie, fie şi de convenienţă,
ori în baza unei repartiţii parafată
de secretarii Partidului Comunist
Român. “Prin căsătorie era mai
simplu, că Miliţia nu făcea atâtea

verificări. De, oamenii se iubeau, se luau... trebuia doar să-ţi găseşti jumătatea.
Dacă nu, umblai discret cu cinci-zece mii de lei prin târg şi căutai amatori şi tot la
altar ajungeai. După câteva luni, oamenii divorţau şi cel venit de la ţară rămânea
cu buletinul. Noi, miliţienii, verificam din când în când dacă însurăţeii mai stau unde
s-au înregistrat, dar dacă se despărţeau ce puteai să zici?”, îşi aminteşte un fost
miliţian.

Proprietarul «te lua în spaţiu»

O altă cale de a deveni bucureştean în scripte era metoda luării în spaţiu a provin-
cialului de către o persoană care, fireşte, avea locuinţă în Capitală.
“Provincialul şi proprietarul care a acceptat să-l ia în spaţiu erau obligaţi să meargă
împreună la Circa Financiară, să dea o declaraţie pe proprie răspundere, să facă
un contract de subînchiriere şi să achite o taxă de 27-30 de lei. Apoi, intram noi,
miliţienii, pe fir, pentru verificări. Întrebam informatori, vecini dacă respectivul, care
trebuia să aibă o repartiţie semnată de membrii PCR de la uzina sau fabrica unde
lucra, s-a mutat acolo”, completează fostul sectorist.

A devenit subiect de film

În filmul “Buletin de Bucureşti”,
apărut în 1982, după absolvirea
Facultăţii de Agronomie, Silvia
(Catrinel Dumitrescu) caută o
modalitate prin care să rămână în
Capitală. Ea se căsătoreşte formal
cu şoferul de taxi Radu (Mircea Di-
aconu), care are buletin de
Bucureşti, dar şi mare nevoie de
bani. Evident, urmează divorţul,
numai că lucrurile iau o întorsătură
prin idila care se înfiripă între cei
doi.

Fănuş Neagu s-a stins din viaţă

Fănuş Neagu, unul dintre „capii" generaţiei şaizeciste, s-a stins ieri

din viaţă la 79 de ani. Un copil teribil al lumii literare, un boem prin

excelenţă căruia i se iertau toate excesele şi derapajele, el a devenit

extrem de popular prin cronicile sale sportive, citite şi dezbătute pe larg,

la vremea lor, de către toţi microbiştii. Un personaj plin de culoare al cul-

turii române comuniste, şi-a pierdut simţitor din „aură" după 1989 din

cauza apropierii lui de Ion Iliescu şi de partidul-stat al acestuia, Frontul

Salvării Naţionale.Într-un studiu publicat acum câţiva ani în „România

literară", criticul Alex. Ştefănescu surprindea perfect „teribilismul" lui Fănuş

Neagu „cel veşnic burzuluit şi rău de gură" şi je m'en fiche-ismul care nu

l-a părăsit niciodată. „Fănuş Neagu crede că practicarea literaturii conferă

o imunitate absolută, justificând şi sanctificând fiecare gest, chiar şi ges-

turile scandaloase. Potrivit concepţiei lui, scriitorul este, prin definiţie,

boem, lipsit de responsabilităţi prozaice, bun cunoscător de; el are dreptul

să se considere un oaspete de seamă al oricărui necunoscut, ca şi al

pădurilor, al gărilor, al cherhanalelor. (...) Masiv, blond şi pistruiat, ursuz

mereu ca după un chef şi lăsându-se răsfăţat de mai-marii zilei cu senti-

mentul că le face o favoare, Fănuş Neagu evoluează ca un personaj

pitoresc pe scena vieţii literare. Mulţi scriitori (cărora li se adaugă actori,

cântăreţi, pictori) îi devin prieteni. Nichita Stănescu îi compune un portret

plin de tandreţe: „Ursul acesta blând şi calm şi bleg, Fănuş,/ e apucat de

nimeni ca de doruri; -/ dă cu sărutul numai doar în zboruri/ iar iernii lumii

e învârtecuş./Scriitorul a fost mereu un bon viveur, numele îi devenise

sinonim cu „şpriţul" şi obişnuia să declare adesea cu mândrie că viaţa sa

a fost o veselă petrecere. „Eu am iubit vinul bun şi petrecerea.(...)Iubeam

viaţa ca un desfrânat şi n-o căutam decât pe drumuri de pierzanie, de

hanuri şi de dragoste. Oho! ce nemernic am fost! Oho! şi nu-mi pare rău

deloc!", spunea autorul care-şi scria lucrările, după cum o mărturisea mai

târziu în interviuri, parte în Palatul Mogoşoaia, parte în braseria de la

Athenee Palace unde beneficia şi de un meniu pe cinste: „icre de Man-

ciuria - 5 lei suta de grame şi icre negre - 6 lei suta de grame. O baterie

de vinul casei costa 12 lei şi una specială 17 lei".

Da, Fanus Neagu a fost un mare boem si un mare scriitor.

Dumnezeu sa-l odihneasca!
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Operaţiunea ContainerulOperaţiunea Containerul
şi Laurenţiu Mironescuşi Laurenţiu Mironescu

Secretarul general al Ministerului de Interne şi un senator PDL au fost aduşi la
DNA, fiind acuzaţi de implicare într-o reţea de trafic cu produse petroliere şi mărfuri
din China. Laurenţiu Mironescu şi senatorul Mircea Banias sunt bănuiţi de coor-
donarea unei reţele care controla Portul Constanţa, formată din cetăţeni chinezi
şi turci. Poliţiştii de frontieră şi procurorii anticorupţie au descins luni dimineaţa, la
ora 6.00, în 40 de locuinţe şi sedii de firmă din Constanţa, pentru a strânge probe
într‑un dosar de contrabandă şi evaziune fiscală. Capi de listă în acest caz au fost
Laurenţiu Mironescu (43 de ani) - secretar general în cadrul Ministerul
Administraţiei şi Internelor, şi Mircea Banias (45 de ani) - senator PDL de
Constanţa. Doar locuinţa lui Mironescu, situată în Eforie Sud, a fost „vizitată" de
mascaţi. Percheziţia a durat şapte ore. Mascaţii au ridicat documente şi un calcu-
lator. În final l-au preluat pe Mironescu pentru a-l duce la audieri la DNA Bucureşti.
Locuinţa lui Mircea Banias nu a fost percheziţionată, acesta fiind protejat de imu-
nitatea parlamentară, iar procurorii trebuie să ceară avizul Senatului. Surse oficiale
au spus că percheziţiile de luni au legătură cu o filieră care scotea marfă din Portul
Constanţa fără să plătească taxe vamale.

Mironescu, demis de la Interne

Ancheta a început în luna octombrie 2010. În perioada supravegherii, peste 30 de
TIR-uri încărcate cu marfă din China au ieşit din port fără să fie verificate. De
asemenea, numeroase vase cu produse petroliere au fost aduse în Portul
Constanţa, unde, ca urmare a unor intervenţii făcute de Mironescu şi Banias, nu
ar mai fi fost verificate pentru a se evita plata accizelor. Laurenţiu Mironescu şi
Mircea Banias au fost puşi sub acuzare pentru trafic de influenţă, după ce au fost
monitorizaţi de SRI timp de mai multe luni. Ieri, ministrul de Interne, Traian Igaş, a
decis destituirea lui Laurenţiu Mironescu din funcţia de secretar general, după ce
a avut o întrevedere cu premierul Emil Boc la Palatul Victoria. Mironescu a fost în-
locuit de adjunctul său, Alexandru Dumitrana.

În timp ce Laurenţiu Mironescu şi Mircea Banias erau aduşi sub escortă la
Bucureşti, mascaţii culegeau probe din alte 25 de locuri, printre care birourile
Administraţiei Portului Constanţa, Vama Agigea, Asociaţia pentru Promovarea Por-
turilor „Dunărea şi Marea Neagră", la fundaţia „Safe Haven", dar şi la locuinţele
membrilor reţelei, cetăţeni români, chinezi şi turci. În această anchetă sunt vizate
peste 35 de persoane, dintre care cel puţin cinci cetăţeni chinezi. 

După trei ore de audieri la DNA, senatorul Mircea Banias era optimist. „Procurorii
nu m-au lăsat să înţeleg că urmează să ia alte măsuri împotriva mea".De aseme-
nea, parlamentarului nu i se comunicase dacă procurorii au cerut Senatului avizul
pentru reţinerea sa. Parlamentarul a ţinut să precizeze că nu a fost reţinut de
reprezentanţii DNA, ci doar însoţit, cu mandat de aducere, de la Constanţa, la
sediul DNA din Bucureşti. „Nicio percheziţie nu e posibilă fără votul colegilor sen-
atori. Nu a fost nicio percheziţie. Practic, au sunat la uşă şi m-au invitat la DNA",
a spus Banias. Au contribuit Andrei Amza şi Roxana Glăvan

"Nicio percheziţie nu e posibilă fără votul colegilor senatori. Nu a fost nicio
percheziţie. Practic, au sunat la uşă şi m-au invitat la DNA."
Mircea Banias- senator

"Aveam informaţii bune despre domnul Mironescu. Nu aveam niciun fel de semnal
că domnia sa ar avea anumite probleme cu legea."
Traian Igaş - ministru de Interne

Laurentiu Mironescu are 43 de ani. A ab-
solvit Institutul de Marină Civilă „Mircea cel
Bătrân" în anul 1991, iar la 29 de ani a de-
venit unul dintre cei mai tineri comandanţi
de navă din ţară. În perioada 2000-2001 a
fost director general al Administraţiei Por-
turilor Maritime Constanţa. Din 2004 până
în 2008 a fost deputat PDL de Constanţa,
după care a revenit ca specialist la Centrul
de Perfecţionare al Marinei Civile. La în-
ceputul anului 2011 a fost promovat ca sec-
retar general al Ministerului de Interne.

În noiembrie 2007, Mircea Banias şi colegul
său de partid Laurenţiu Mironescu au intrat
în acţionariatul firmei Euro Shipping Services
SRL, o companie din domeniul transpor-
turilor comerciale maritime care înregistrase
la ultimul bilanţ, din 2009, o cifră de afaceri

de 1,5 milioane de euro. Cei doi au preluat acţiunile de la tatăl lui Mironescu, Corneliu,
şi de la alţi doi apropiaţi. Tot atunci a intrat în societate un alt personaj-cheie în dome-
niul comerţului portuar: Ioan Bălan, proaspăt demis de Anca Boagiu de la conducerea
Administraţiei Porturilor Maritime S.A. Constanţa, companie de stat unde toţi cei trei
acţionari  şi-au făcut „ucenicia" direct din funcţia de director general.

Există asocieri şi între Banias, Mironescu şi Raluca Băsescu, fiica lui Mircea
Băsescu şi nepoata preşedintelui. Raluca deţine 3% din acţiunile Interprest Trading
SRL, o firmă care oferă servicii de depozitare în Portul Agigea. Tot aici este acţionar
cu aceeaşi cotă parte Laurenţiu Mironescu, iar Mircea Banias a fost partenerul lor
de afaceri până în noiembrie 2009, când s-a retras.

Nepoata preşedintelui mai deţine 50% din părţile sociale ale unei firme care
activează în domeniul comerţului portuar: Europort Est, cu sediul în Zona Liberă
din Portul Constanţa. Celălalt asociat este Sorin Traşcă, un nume care apare ca
inculpat într-un dosar de înşelăciune deschis în 2006 şi rămas în 2008 la Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie. Parte civilă în proces este Direcţia Regională pentru
Accize şi Operaţiuni Vamale  Constanţa.

Senatorul Mircea Banias a fost cercetat penal într-un alt dosar penal, soldat cu
trimiterea în judecată a omului de afaceri libanez Said Baaklini. Acesta a fost acuzat
că a încercat prejudi cierea statului solicitând returnarea ilegală de TVA în valoare
de 60 de milioane de euro.

Baaklini cumpărase de la UCM Reşiţa nişte motoare aflate la fier vechi pe care le
supraevaluase de o mie de ori, până la valoarea de 250 de milioane de euro, astfel
încât să crească valoarea TVA-ului pe care statul trebuia să îl returneze.

În acelaşi dosar au fost trimişi în instanţă preşedintele Consiliului de Administraţie al
UCM Reşiţa, Adrian Ghebuţiu, directorul executiv a întreprinderii, Adrian Preda, dar
şi directorul Administraţiei Porturilor Maritime Constanţa, Eugen Bogatu.  Banias a
avut în acest dosar calitatea de „făptuitor" şi mai multe convorbiri telefonice ale acestuia
au fost interceptate după ce procurorii l-au suspectat de favorizarea infractorului.

Una dintre interceptările aflate la dosar este o discuţie avută de senator cu Anca
Boagiu, colegă de partid şi ministru al Transporturilor. Boagiu i-ar fi spus
următoarele cuvinte: „M-am săturat de mizeriile omului tău din port. El, şeful ANAF
Constanţa şi cel cu feribotul sunt toţi înţeleşi... cretinii dracului". Ulterior, senatorul
PDL Mircea Banias a negat că discuţia ar fi avut legătură cu motoarele lui Baaklini,
iar procurorii au dispus neînceperea urmăririi penale în cazul său. 

60 de milioane de euro este prejudiciul pe care Baaklini l-ar fi cauzat statului
român prin returnări ilegale de TVA.
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Telejurnal online în limba română în Italia

Unul dintre cei mai importanţi operatori italieni de pe piaţa telecomunicaţiilor a in-

augurat un telejurnal online în limba română. Sunt disponibile variante în alte cinci

limbi. Tiscali Italia şi-a extins strategia comercială şi la imigranţi, urmând practic o

linie deja adoptată de alţi giganţi ai telecomunicaţiilor. Portalul tiscali.it a inaugurat,

vineri, un program informativ online în limbile română, rusă, mandarin (pentru co-

munitatea chineză), arabă, tagalu (pentru comunitatea filipineză) şi spaniolă. În

primul telejurnal pentru comunitatea românească accentul a fost pus pe ştirile din

Italia, iar numele prezentatoarei sau componenţa redacţiei nu au fost făcute pub-

lice. Pentru moment, emisiunea în limba română are uşoare influenţe de „rotaliană"

(„preşedintele consiliului", „marochini") şi urmăreşte structura telejurnalului din

celelalte limbi. Pentru "puriştii" limbii române sunt greu de trecut cu vederea şi

câteva dezacorduri, fructul probabil al emoţiilor prezentatoarei.

Un român, pictor de referinţă în Andaluzia

Artistul român Alin Trif i-a impresionat pe spanioli cu lucările sale
Tânărul pictor român Alin Trif, adept al "unui amalgam de tehnici şi suprafeţe", ex-
pune în aceste zile o serie de lucrări realizate la Londra în Casa de Cultură Odon
Betanzos din localitatea andaluză Rociana del Condado (Huelva). Casa de Cultură
Odon Betanzos din Rociana del Condado (provincia Huelva), Andaluzia,
găzduieşte în aceste zile expoziţia de pictură a românului Alin Trif, a cărui artă "se
manifestă într-un infinit de suprafeţe şi printr-un enorm amalgam de tehnici", scrie
Huelva Information. "Românul Trif Alin reuşeşte să facă realitate această descriere
cu opere care presupun un suflu de aer proaspăt şi care rup încorsetările artei
tradiţionale, în timp ce demonstrează că prin intermediul cărbunelui, acuarelei,
picturii acrilice sau cariocilor se pot realiza adevărate opere de artă care să rival-
izeze cu cele în ulei", mai scrie cotidianul citat. Expoziţia este monopolizată de op-
erele realizate de tânărul român în călătoria sa în "cosmopolita" Londra, unde,
timp de trei luni, a dat viaţă şi formă unor 30 de lucrări care compun expoziţia. Alin
susţine că a fost captivat de arta ce se poate respira în fiecare colţ al legendarului
oraş englez, precum şi de clădirile emblematice ale capitalei Marii Britanii, pe care
le-a "zugrăvit" în operele sale. Printre emblematicele "simboluri" londoneze trans-
puse în pictura românului se află cartierul Soho, râul Tamisa, Biserica Sfântul Paul,
turnul Big Ben şi podul Westminster.

Trei români au dosare penale
pentru că şi-au fotografiat
voturile la alegerile locale

Fotografierea votului duce la anularea acestuia şi

la deschiderea unui dosar penal

Pe lângă numeroşi italieni, în special în sud, trei

români s-au ales cu dosare penale după ce au imor-

talizat opţiunea electorală cu ajutorul telefonului mobil.

Trei români, două femei şi un bărbat, au fost puşi sub

urmărire penală după ce preşedinţii secţiilor de votare

au auzit din cabină zgomotul specific al telefoanelor

atunci când fac o fotografie. Conaţionalii noştri au

adoptat un trend deja în vogă în Italia, în special în

sud, care aduce în faţa instanţei zeci de italieni la

fiecare scrutin electoral. La alegerile desfăşurate

duminică şi luni în Peninsulă, au vrut o „amintire" din

cabina de vot două românce (una la Massafra -

Taranto şi una la Campoli del Monte Taburno - Ben-

evento, ambele în sud) precum şi un alt român la

Vallerano - Viterbo, informează presa locală.

Voturile acestora au fost anulate şi a fost solicitată

intervenţia forţelor de ordine.

Peste 100 de români
candidează la alegerile locale

din Spania

Cele mai mari partide spaniole mizează, în număr
mare, şi pe candidaţii imigranţi la alegerile locale din
22 mai. Românii sunt printre cei mai numeroşi, cu
peste 100 de reprezentanţi, în total, în ambele grupări
politice.

Cele două principale partide din Spania, Partidul So-
cialist PSOE şi Partidul Popular PP mizează, în acest
an, la alegerile locale de duminică, 22 mai, şi pe vo-
turile imigranţilor.

Sunt peste un 1 milion de imigranţi care vor vota la
alegeri, dintre care 579.899 naţionalizaţi şi 465.661
de străini care şi-au exprimat dorinţa de a-şi exercita
dreptul la vot. Dintre cei din urmă, aproape un sfert
sunt români: 103.355 de persoane (din totalul de
394.437 de români care ar fi avut dreptul la vot şi au
primit invitaţii acasă de a se înscrie pe listele de
alegători).

Astfel, românii sunt cei mai numeroşi votanţi străini
din Spania, urmaţi, la mică distanţă, de britanici
(102.633 de alegători). Astfel, nu este de mirare că şi
principalele două partide spaniole mizează şi pe
candidaţi imigranţi, printre care şi români.

Ibiza: Român condamnat
la închisoare pentru că şi-a

obligat sora minoră
să se prostitueze

Faptele s-au petrecut în urmă cu cinci ani, în mai
2006, dar bărbatul fusese dat dispărut în toată
această perioadă, fiind localizat şi arestat abia acum
două luni, în Guadalajara.
Judecătoarea Clara Ramirez l-a condamnat joi la un
an de închisoare pe un român de 28 de ani, cu
iniţialele M.M., pentru că şi-a obligat sora să se pros-
titueze în Ibiza, în 2006, când aceasta avea doar 16
ani. Acuzatul a fost pus atunci sub urmărire şi captură
internaţională, până acum două luni, când, la cinci ani
distanţă de la respectivele evenimente, a fost localizat
şi arestat în Guadalajara. De atunci se află în arest
preventiv în penitenciarul Can Fita, informează Diario
de Ibiza.

Totuşi, judecătoarea Ramirez, titulara Tribunalului
Penal numărul 1 din Ibiza, a acordat punerea în lib-
ertate a lui M.M., justificându-şi decizia prin faptul că
acuzatul nu se mai află sub urmărire şi are acum doc-
umente de identitate dintr-o ţară UE, România.
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FMI: Economia Chinei o va
depăşi pe cea a SUA în 2016

Economia Chinei o va depăşi pe cea a Statelor Unite
în 2016, conform unei estimări publicate de Fondul
Monetar Internaţional (FMI), transmite chinadaily.com,
citată de Agerpres.
Prognoza FMI, care se bazează pe 'paritatea puterii
de cumpărare', arată că Produsul Intern Brut al Chinei
va creşte de la 11.200 miliarde de dolari în 2011 la
19.000 de miliarde de dolari în 2016, în timp ce
economia SUA va creşte de la 15.200 miliarde de
dolari la 18.800 miliarde de dolari.
Astfel, cota Chinei din economia mondială ca urca de
la 14 la 18%, în timp ce cota SUA va scădea la 17,7%.
În decembrie 2010, publicaţia 'The Economist' a esti-
mat că în 2019 China va depăşi SUA din punctul de
vedere al Produsul Intern Brut Nominal. Săptămâna
trecută, economistul şef al Fondului Monetar
Internaţional, Olivier Blanchard, a apreciat că SUA nu
au un plan credibil pe termen mediu de reducere a
deficitului.
Declaraţia lui Olivier Blanchard vine după ce agenţia
de evaluare financiară Standard & Poor's a coborât
la 'negativă' de la 'stabilă' perspectiva pentru ratingul
'AAA' atribuit SUA.
'Există motive de îngrijorare. SUA nu au un plan cred-
ibil, pe termen mediu, pentru reducerea deficitelor
bugetare, iar dacă discursul ţinut de Barack Obama
la data de 13 aprilie merge în direcţia bună, deciziile
concrete urmează să fie adoptate', a declarat Olivier
Blanchard într-un interviu acordat cotidianului francez
Le Monde.
Pentru economistul şef al FMI, 'dezbaterea între cele
două partide (republican şi democrat) care s-a
încheiat la 8 aprilie printr-un plan de economii de 39
miliarde de dolari este insuficientă, deoarece
prăpastia ideologică dintre democraţi şi republicani cu
privire la modul cum trebuie abordată problema defici-
tului este enormă'.

Fostul ambasador american se
întoarce în România cu cartea

sa, „Dracula is Dead"

Jim Rosapepe, fostul ambasador american între anii
1998 şi 2001, se întoarce în România pentru a-şi
prezenta cartea, intitulată "Dracula is Dead".

Volumul are ca
subtitlu "How
Romanians Sur-
vived Commu-
nism Ended It
and Emerged
since 1989 as
the New Italy".
Cartea, care a
fost lansată în
2009 pentru a

coincide cu 20 de ani de la prăbuşirea comunismului
în Europa de Est, este în primul rând o colecţie de
memorii din perioada mandatului de ambasador al lui
Rosapepe, dar şi note de călătorie, obiceiuri şi tradiţii,
istorie românească şi realităţi cotidiene, redate într-
un stil jurnalistic concis şi destins, ca văzute prin
ochiul americanului curios şi trăite prin contact direct.

Coautoarea cărţii este soţia sa, Sheilah Kast, o
jurnalistă premiată, cunoscută telespectatorilor pos-
turilor de televiziune PBC, ABC şi CNN, precum şi
ascultătorilor NPR. Este gazda emisiunii săptămânale
"Inside E Street", difuzată de AARP, precum şi a
show-ului propriu, transmis zilnic de WYPR, radioul
public din Maryland.

Rosapepe va da autografe la Anthony Frost Library,
o librărie pe Calea Victoriei unde se găsesc doar cărţi
în limba engleză.

Iulia Timoşenko, reţinută
pentru interogatoriu

Parchetul general a
anunţat marţi că a
reţinut-o temporar
pe fostul premier
Iulia Timoşenko,
afirmând că această
măsură a fost
necesară pentru
încheierea anchetei
demarate împotriva
ei, relatează Kyiv

Post, în ediţia electronică.
"Pe baza unei decizii a tribunalului regional din Kiev,
Timoşenko a fost reţinută. În prezent se desfăşoară
acţiuni investigative", a declarat Oleh Puşkar, un ofi-
cial din cadrul Parchetului.
Potrivit lui Puşkar, o astfel de măsură era necesară
pentru că "Timoşenko a sabotat ancheta". El a pre-
cizat că fostul premier va fi eliberat în curând.
"În acest moment, Timoşenko este interogată. După
încheierea interogatorului, ea va putea pleca acasă",
a adăugat Puşkar.
Timoşenko a fost reţinută imediat ce a ajuns la Par-
chet, unde fusese chemată pentru interogatoriu.
Timoşenko a fost inculpată pentru abuz de putere în
cadrul unei anchete privind folosirea inadecvată a 380
de milioane de euro primiţi de Kiev în schimbul
vânzării cotelor sale de emisii de CO2, în perioada în
care conducea Guvernul.
Fondurile ar fi fost folosite de Guvern pentru a acoperi
necesităţile sistemului de pensii. Timoşenko, ce a
deţinut funcţia de premier din februarie până în sep-
tembrie 2005, apoi din decembrie 2007 până la în-
ceputul lui 2010, respinge aceste acuzaţii pe care le
consideră politice.

Medvedev avertizează
asupra unui nou Război Rece

Preşedintele rus Dmitri Medvedev a avertizat
că Occidentul s-ar putea confrunta cu un nou
Război Rece, dacă nu va coopera cu
Moscova în ceea ce priveşte sistemul de
apărare antirachetă din Europa. Medvedev a
spus despre decizia Statelor Unite de a con-
tinua cu construirea sistemului de apărare
antirachetă în ciuda obiecţiilor Rusiei, că
Moscova  va fi fortata "să ia măsuri repre-
sive", la care ar dori să nu se ajungă.
"Am fi obligaţi să ne dezvoltăm potenţialul
ofensiv al capabilităţilor noastre nucleare", a

declarat preşedintele rus, citat de AFP.
Liderul rus a readus în discuţie ameninţările că se va retrage din noul acord de
dezarmare START, care a intrat în vigoare în acest an, în cazul în care scutul
antirachetă va fi implementat fără implicarea Kremlinului.
"Ar fi un scenariu foarte prost, care ne va duce înapoi, în era Războiului Rece", a
avertizat Medvedev.

Moscova a fost împotriva planurilor NATO de a implementa un sistem antirachetă,
pe care Occidentul îl vede ca un mijloc de protecţie împotriva unor ţări precum
Iranul, iar asta din cauza faptului că Rusia consideră că ar putea fi redirecţionat
împotriva ei. Cea mai mare teamă a Kremlinului este că, într-o zi, obiectivul scutului
ar putea fi schimbat şi, în loc să doboare rachetele care vin, ar putea ataca teritoriul
rusesc.
Rusia cere garanţii juridice de la SUA privind amplasarea scutului antirachetă într-
o bază aeriană din România construită cu ajutorul sovieticilor.
Medvedev a cerut o asigurare juridică din partea Statelor Unite, că nu se va ajunge
la această situaţie, însă este o garanţie despre care Moscova susţine că Wash-
ingtonul refuză să o ofere.
Ca urmare a îngrijorărilor exprimate de Rusia, NATO a invitat-o să-şi prezinte
preocupările în cadrul unei reuniuni oficiale, dar a refuzat să acorde Moscovei un
rol în administrarea scutului. "Ne-am dori ca scutul de apărare să se dezvolte sub
reguli clare", a spus Medvedev, în cadrul primei conferinţe de presă de amploare
din ultimii trei ani, la care au fost prezenţi peste 800 de jurnalişti.
Medvedev a declarat că înţelege argumentul Statelor Unite, şi anume acela că
scutul nu vizează Rusia, ci mai degrabă naţiuni cum ar fi Iranul, dar a ţinut să sub-
linieze că aceste naţiuni încă nu au capacitatea de a lansa arme nucleare spre
Vest. "Iar asta înseamnă că scutul este îndreptat împotriva noastră. Dacă într-
adevăr nu este aşa, invitaţi-ne să participăm la implementarea scutului", a fost
mesajul preşedintelui rus.
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Anunț
Comunitatea românească Greco-Catolică ”Sfânta Maria”

din NYC, invită pe toți credincioșii români să participe la
slujbele religioase ce au loc la biserica

”Holy CrossHoly Cross” cu adresa:

31-12 30th Street, Astoria NY 11106 31-12 30th Street, Astoria NY 11106 

(se poate ajunge cu metroul N la stația Broadway, la o stradă distanță față de biserică).

În fiecare duminică, începând cu orele 1pm, se oficiază
Sfânta Liturghie iar în zilele de sărbătoare preotul va anunța ora

pentru Sfânta Liturghie în duminica premergătoare.

Vă așteptăm cu drag, să-L preamărim pe Dumnezeu și să fim
împreună așa cum El ne vrea.

Pr. Radu TitoneaPr. Radu Titonea

Tel: 347-935-5378Tel: 347-935-5378

E-mail: rtitonea@gmail.comE-mail: rtitonea@gmail.com

OPERA COMIC< prezint~
”O noapte furtunoas~”

JOI, 2 IUNIE, la 8 p.m.JOI, 2 IUNIE, la 8 p.m.
în Town Hall

123 W 43 St., între 6 Ave si Broadway; 
Intrarea: $40

* ÎN 5 IUNIE, la 2p.m.* ÎN 5 IUNIE, la 2p.m.
la Biserica ”Sf. Dumitru” din Easton, CT; 

Intrarea: $30; bufet.

Informatii la Gabriela: (718) 628 - 5897

tel. (800) 982 - 2787 sau la www.ticketmaster.com
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MOLDOVA DE PESTE PRUT

Doi ani fără președinte
Se împlinesc 2 ani de când deputaţii nu reuşesc să
aleagă preşedintele Republicii Moldova. Pe 20 mai
2009 aleşii poporului au făcut prima tentativă de a
alege un şef al statului, urmată de altele trei în acelaşi
an, însă toate au eșuat.
Pe parcursul anului 2009, deputaţii au încercat de 4
ori să aleagă un şef de stat. În prima bătălie pentru
fotoliul de preşedinte s-au înscris premierul în
exerciţiu de atunci, Zinaida Greaceanîi, şi medicul
neurochirurg, Stanislav Groppa. Ambele candidaturi
au fost înaintate de comunişti, care aveau atunci 60
de mandate în Legislativ. Partidului Comuniştilor nu
i-a ajuns un vot ca s-o aleagă pe Zinaida Greceanîi.
Al doilea tur al scrutinului prezidenţial a fost progra-
mat de comunişti pe 28 mai. Candidaturile - ex-pre-
mierul Zinaida Greceanîi şi ambasadorul Republicii
Moldova în Federaţia Rusă, Andrei Neguţă. Scrutinul
însă a fost amânat pentru 3 iunie, tot de comunişti,
pe motiv că pe 28 mai creştinii ortodocşi sărbătoreau
Înălţarea Domnului.
PCRM nu a obţinut acel „vot de aur” nici pe 3 iunie.
Cei 41 de parlamentari din opoziţie nu s-au prezentat
la şedinţă. În consecinţă, Parlamentul a fost dizolvat,
iar la 29 iulie au fost organizate alegeri parlamentare
anticipate.

În urma scrutinului, în Parlament au acces 48 de
comunişti, 18 liberal-democraţi, 15 liberali, 13
democraţi şi 7 deputaţi din partea Alianţei Moldova
Noastră. Alianţa pentru Integrare europeană devenea
majoritară, dar tot avea insuficiente mandate pentru
a alege de sine stătător preşedintele ţării.

Pe 10 noiembrie 2009 s-a mai făcut o tentativă. A fost
înaintată o singură candidatură - fostul deputat co-
munist, actualul preşedinte al Partidului Democrat -
Marian Lupu. De această dată, comuniştii au fost cei
care nu au votat. Lupu a acumulat 53 de voturi, cu 8
mai puţin decât cifra stipulată în Constituţie.

7 decembrie - o nouă tentativă de alegere a
preşedintelui, dar nici de această dată coaliţia de gu-
vernare nu a reuşit să-i convingă pe comunişti să
voteze pentru fostul lor coleg. Parlamentul a fost din
nou dizolvat, iar peste un an, pe 28 noiembrie 2010,
au fost organizate alegeri parlamentare anticipate.

Comuniştii au intrat în Parlament cu 42 de mandate.
Alianţa pentru Integrare Europeană, formată de
această dată de PLDM, PL şi PD, a obţinut în urma
alegerilor 59 de fotolii în Legislativ. A trecut aproape
jumătate de an, dar nu a fost stabilită încă o dată pen-
tru alegerea preşedintelui.

Ilie Cazac îndură foame,
dureri, amenințări

cu viol și cu moarte

Ilie Cazac, condamnat de autoproclamatele autorități

de la Tiraspol la 14 ani de închisoare, își ispășește

termenul de detenție în condiții înfiorătoare. Îndură

dureri de dinți și în loc să i se permită un medic inde-

pendent, tot ce i se propune de la unitatea medicală

a penitenciarului este să-i scoată 7 dinți; i se cere să

ofere explicații de ce cazul său a ajuns să fie cunos-

cut la nivel internațional; mai mult de atât, se află în

preajma unor deținuți care l-au amenințat anterior cu

violul și moartea.

Cel puțin așa susțin membrii Organizației Mondiale

împotriva Torturii, care trag alarma.

„Secretariatul Internaţional al OMCT a fost informat

de către o sursă de încredere şi de către Antena In-

ternational, organizaţie membră a OMCT, că Ilie

Cazac, arestat de către pretinsul Minister al

Securităţii al autorităţilor nerecunoscute din Transnis-

tria, la 20 martie 2010, a fost torturat şi maltratat în

timpul aflării sale în custodia miliţiei. Până în prezent,

Ilie Cazac continuă să rămână în detenţie la Peniten-

ciarul nr. 2 din Tiraspol, fără a avea acces la un medic

independent, precum şi riscul de ameninţări supli-

mentare şi hărţuire”, se arată într-o apel semnat de

membrii OMTC.

„Îndemnăm autoritățile să garanteze, în toate

circumstanţele, integritatea fizică şi psihologică a lui

Ilie Cazac şi a familiei sale; să garanteze lui Ilie

Cazac accesul la un avocat, la alegerea sa şi a fam-

iliei sale, precum şi examinarea medicală neîntârziată

de către medici independenţi şi primirea unei îngrijiri

medicale adecvate şi gratuite; să dispună eliberarea

lui imediată; să efectueze o investigaţie promptă, efi-

cace, minuţioasă, independentă şi imparţială a cazu-

lui, în special a acuzaţiilor de tortură şi relelor

tratamente aplicate dlui Ilie Cazac; să asigure victimei

despăgubiri adecvate, eficiente şi prompte, inclusiv

o compensaţie şi reabilitare adecvată”, este apelul

OMTC.

Filat: „Păpușarul nu mai stă în
spate; a ieșit prea în față”

Deși evită în continuare să spună cine este păpușarul
pe care promite să îl dea în vileag după alegerile din 5
iunie, premierul Vlad Filat susține că acesta nu se mai
află în spate, ci a ieșit deja în față.
În opinia oficialului, decretul de ieri al președintelui in-
terimar ar avea legătură cu păpușarul care va fi în
curând deconspirat. Menționăm că solicitați anterior de
presă, atât Marian Lupu, cât și Vlad Plahotniuc au de-
clarat că nu au habar la cine se referă Filat atunci când
vorbește despre păpușarul din PD.
Pentru prima dată, liderul PLDM a pomenit despre
păpușar  pe 27 aprilie, curent, răspunzând la niște în-
vinuiri aduse partidului pe care îl conduce de candi-
datul PD la funcția de primar al capitalei, Valentina
Buliga. Ulterior, Filat a făcut câteva precizări cu referire
la acest personaj. „Păpușarul are scopul de a slăbi par-
tidul, de a mă slăbi pe mine”, a explicat el într-o emisi-
une. Chiar dacă premierul ține morțiș să îl dea în vileag
pe păpușar după locale, fostul prim-ministru Ion Sturza
crede că acest lucru nu se va întâmpla.

Scrisorile lui Buraga: 
Prezenţa la vot

Ieri am discutat despre prezenţa la vot; unii spuneau că tre-
buie să mergem la alegeri ca să schimbăm ceva, alţii că nu
face, că nu trebuie să schimbăm nimic, căci oricum nu se
schimbă nimic, iar dacă se schimbă...., ce folos, căci, totuna,
soarele se răceşte. ”Cei mai disciplinaţi sunt alegătorii
comunişti. E suficient să spui „Patria în pericol” ori „Iubim
Moldova” și s-au prezentat imediat la urne”, spuse Colesov-
nazadov. „Alegătorilor liberali nu trebuie să li se spună nimic,
ei cum văd că se mişcă comuniştii, imediat se pun și ei în
mișcare, simt pericolul comunist”, replică Scurtoi.
„Alegătorilor comuniști nici nu le pasă dacă Voronin
îndeplinește ori nu îndeplinește promisiunile sale. Li se
spune „pericol românesc” și s-au aliniat imediat!”, răspunse
Colesovnazadov.
„Ca prezența să fie mai mare, trebuie micșorată vârsta
alegătorilor, ca și elevii să poată vota!” – strigă Caltînăr, flu-
turându-și cravata verde, pătată cu roșii verzi murate bine.
„Dimpotrivă, vârsta trebuie mărită. Cu cât persoana îi mai în
vârstă, cu atât se trage mai mult la votare. Se târâie pe
brânci, da’ se duce. Da’ elevii s-or duce o dată, și pe urmă
se plictisesc și nu-i mai vezi”, replică Scurtoi. „Problema tre-
buie rezolvată fundamental. Trebuie introdusă votarea oblig-
atorie. Nu ai votat? Mergi la închisoare pentru 1 an de zile!”
– propuse moș Dumitru. „Un an îi puțin”, îl susținu Colesov-
nazadov. „Nu o să avem atâtea închisori câți alegători n-o
să vină la votare”,  replică Sobcor. „Atunci să facem ca pe
timpul lui Stalin: împușcat pentru sabotajul democrației!” –
strigă Colesovnazadov. „N-o să ne dea voie organismele
internaționale, – stărui Sobcor. -  Și putem rămâne fără
populație, dacă îi mai și împușcăm.” „Ei și ce? În schimb o
să fie disciplină. Întreabă lumea și o să-ți spună că pe timpul
lui Stalin era ghine de trăit și era poreadcă!”, insistă Colesov-
nazadov. „Poate să reformăm sistemul de plătire a salariilor?
Ideea mea e ca de azi înainte salariile să fie ridicate de la
secțiile de votare. Și alegerile să le stabilim în ziua plății
salariilor”, propuse Cozonac. „Nu-i rea ideea. Și pensiile la
fel să se deie în ziua alegerilor. Și bursele”, adăugă Scurtoi.
„S-ar putea ca unele persoane dezamăgite să ia banii, dar
să nu vrea să ia buletinul de vot”, adăugă el. „Dar ce, de voie
merge capra la târg? Ai votat, primești salariul și pensia, n-
ai votat, la revedere. Și bursele tot la secțiile de votare să le
dăm”, găsi soluția Scurtoi în aplauzele tuturor.
Acuma stau și mă gândesc, să mă duc la alegeri sau să nu
mă duc? Dacă nu mă duc, alegerile se fac și fără mine, dacă
mă duc, le influențez, puțin, puțin, dar le influențez așa cum
vreau eu. Căci până s-a răci soarele, mai este de trăit.
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COMUNITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ

ZIUA NAȚIONALĂ A AROMÂNILOR,ZIUA NAȚIONALĂ A AROMÂNILOR,
SĂRBĂTORITĂ LA ”BUCHAREST”SĂRBĂTORITĂ LA ”BUCHAREST”

Vineri, 20 mai, aproape 100 de aromâni-americani din New York și din zonele
limitrofe s-au întâlnit la restaurantul ”Bucharest” din Sunnyside și și-au
sărbătorit ”DZUUA NATSIONALĂ”. 

   Festivitatea s-a constituit într-o adevărată seară culturală care a derulat mai
multe activități interesante: prezentarea unui scurt istoric al aromânilor și un pro-
gram artistic specific care a cuprins evocări, poezii, cântece, ghicitori, dansuri pop-
ulare. Exprimarea a fost în aromână și, deși nu am înțeles toate cuvintele, sensul
nu a fost greu de deslușit deoarece aromânii și românii sunt frați din punct de
vedere etnic și lingvistic. Diferențele de limbă sunt cauzate de izolarea geografică
și, mai ales, de influențele exterioare pe care, de-a lungul vremii, ambele limbi le-
au suferit. Româna s-a dezvoltat în nordul Dunării iar aromâna, în sud. Pe bună
dreptate se spune că ”limba este un organism viu care evoluează în timp”. Dar,
ascultând vorba domoală a aromânilor, ai impresia că însăși istoria străveche
vorbește prin ei.
   Ziua de 23 mai a fost aleasă ca zi națională a aromânilor din Balcani pentru că
în acea zi, în anul 1905, ei au fost recunoscuți ca etnie de către Imperiul Otoman,
prin ”firmanul” dat de sultanul Abdul Hamid al II-lea. Ca urmare, au primit dreptul
de a vorbi în limba lor și de a avea biserici cu preoții lor și primari aleși de ei. Istoria
nu le-a fost ușoară, dar au supraviețuit și supraviețuiesc transmițându-și limba și
obiceiurile din generație în generație, indiferent în ce țară trăiesc.
   Ziua etniei aromâne este recunoscută la Organizația Națiunilor Unite.

***
   Prin grija organizatorilor acestei seri speciale, sala de jos a restaurantului a fost
amenajată de sărbătoare. Pe peretele din spatele podiumului, sub numele restau-
rantului, era scris cu majuscule:  

”DzuuA NAtsioNAlA ArmÂNilor” 
iar pe un alt perete se afla un poster pe care se putea citi și înțelege de toată
lumea: 

”23 mAiu
ghiNi viNitu!”

   Seara culturală a debutat cu intonarea Imnului Național. Solemnitatea momen-
tului a fost salutată de cei prezenți prin ridicarea în picioare. Vocea puternică,
baritonală a domnului Dima Lascu s-a auzit cu claritate în corul de voci.

Profesorul Gică Godi a prezentat momente din istoria zbuciumată a aromânilor și
a făcut apel la solidaritate.
Un moment așteptat cu interes a fost dansul popular condus de doamna Sia Garo-
fil, o pasionată a păstrării și transmiterii tradițiilor strămoșești. Dânsa și câțiva copii,
îmbrăcați în costume tradiționale deosebit de pitorești, au deschis jocul pe muzică
aromânească și au fost aplaudați îndelung.
Domnul Dumitru Perceli, octogenar, fost deținut politic timp de 14 ani în închisorile
comuniste din România, a citit poezii personale și și-a exprimat încrederea în mai
binele semenilor săi.
Președintele societății ”Armânlu”, domnul inginer Dima Lascu, a subliniat
importanța spiritului independent al aromânilor și necesitatea de a sărbători în
fiecare an această zi cu semnificații aparte pentru poporul din care face parte,
popor frate cu românii. Cuvintele dânsului, pornite din inimă, au fost apreciate prin
vii aplauze. Iată o strofă dintr-o creație personală a domnului Dima Lascu:
   în aromână în română  

   La hii și la nepoț, La fii și la nepoți,

   Va s-alași cîtu-s-poț. Să le lași cât poți.

   Da nu-alisași țiva, Dar nu le-ai lăsat nimica

   Ma nu știu limba ta! Dacă nu știu limba ta!

   
Asemănările semantice sunt evidente. Domnul Dima Lascu a realizat o broșură
cu cele mai cunoscute cântece ale aromânilor și a oferit cărticica multor invitați,
gest apreciat cum se cuvine de toți cei prezenți.
   ***
În momentele de pauză, oamenii au servit băuturi preferate și bucate gustoase
pregătite pe loc în bucătăria restaurantului. Numărul mare al participanților și, în
mod special, dorința lor de a fi serviți ”a la carte”, adică cu alegere de meniu făcută
pe loc, au prelungit timpul de pregătire a mâncărurilor care, deși servite cu oarecare
întârziere, au satisfăcut gustul tuturor celor prezenți.  
Prin larga și entuziasta participare, seara culturală a aromânilor dedicată zilei lor
naționale face dovada spiritului de solidaritate, al patriotismului fraților noștri
aromâni pe care-i felicităm cu căldură pentru această reușită sărbătoare a spirit-
ului.

Reporter,

prof. Mariana Terra

Sia Garofil

si copiii, 

prinsi in hora

Ing. Dima Lascu

Prof. Gica Godi

Solemnitate la intonarea Imnului
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United Collision Metali EnterprisesUnited Collision Metali Enterprises
Auto Repairs, Air Conditioning, Diagnostics, Body Work

Auto Sales

8-16 36th Ave LIC NY 111068-16 36th Ave LIC NY 11106 (near entrance to Roosevelt Island)

Transportăm autoturisme în România la preţuri avantajoase

Valentin Pavlovici Tel 917-882-0300917-882-0300

e-mail: valentin_tania@msn.com

Un simplu telefon şi aveţi maşina dorită in USA,

România şi oriunde pe glob.

Putem procura şi piese de schimb pentru România.

TOTUL LA PREŢURI ACCESIBILE!TOTUL LA PREŢURI ACCESIBILE!
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DIVERSE

PROCESUL SECOLULUIPROCESUL SECOLULUI
România si Germania, în instanţă de 28 de ani

Cel mai vechi litigiu din Europa se judecă în România din 1983. De atunci,
se încearcă recuperarea unei datorii de peste 48 de milioane de dolari de la
o firmă germană.

   Justiţia din România a intrat în istorie. Nu printr-o hotărâre cum sunt cele prezen-
tate recent de celebra revistă "Time" - care enumeră procesul lui Iisus sau pe cele
ale Inchiziţiei într-un top al deciziilor judecătoreşti celebre -, ci prin durata unui proces
căruia magistraţii români nu au reuşit să-i pună capăt de peste un sfert de secol.
   Mai exact, anul acesta se împlinesc 28 de ani de când statul - şi, din anul 2007,
şi un concern rus care a preluat societatea Metalexportimport - se străduiesc să
recupereze contravaloarea a 68.274 de tone de tablă laminată exportată în urmă
cu trei decenii către grupul de firme german Otto Wolff. Cazul a provocat, atunci,
mânia autorităţilor comuniste şi s-a soldat cu "decapitări" la vârful Ministerului
Comerţului Exterior şi cu arestarea a 13 persoane. De pe urma celor nouă vapoare
pline cu tablă plecate în 1981 înspre SUA prin firmele germane, România - prin
Întreprinderea de Comerţ Exterior (ICE) Metalexportimport - trebuia să recupereze
o sumă importantă, "actualizată" acum la peste 48 de milioane de dolari. 

13 responsabili, închişi de autorităţile comuniste
   În urma afacerii din 1981, Combinatul Siderurgic Galaţi şi-a încasat banii de la
Metalexportimport, iar recuperarea datoriilor a rămas în sarcina acestei societăţi.
Autorităţile comuniste au declanşat o anchetă, la scurt timp după dispariţia
încărcăturii. Au fost arestate trei persoane importante, printre care şi adjunctul min-
istrului comerţului exterior.
În plus, zece angajaţi ai fostei întreprinderi de comerţ exterior au ajuns după gratii,
fiind condamnaţi la câte şase ani de închisoare pentru neglijenţă în serviciu. După
doi ani de la acest eveniment, ICE a apelat la instanţă pentru recuperarea datoriei
(valoarea mărfii şi cheltuieli de judecată) evaluate, atunci, la peste 37 de milioane
de dolari. Aşa se face că, pe 27 decembrie 1983, la Judecătoria Sectorului 1 a în-
ceput "procesul comercial al secolului".

Prima soluţie, după 15 ani
   Prima soluţie în acest caz a fost dată însă abia după 15 ani. Mai precis, în 1998
Tribunalul Bucureşti a dat o hotărâre favorabilă Metalexportimport, prin care obliga
firmele germane la plata datoriei. Doar că, în 1999, firmele germane au declarat apel.
   Metalexportimport a câştigat şi de acea dată, dar Thyssen- Krupp a atacat de-
cizia cu recurs la Curtea Supremă. În acelaşi an, oficialii Ambasadei Germaniei
au cerut o audienţă la Ministerul Justiţiei. Conform notei de audienţă din 19 ianuarie
1999, avocatul român al firmei germane susţinea că "mare parte dintre ju decătorii
români sunt tineri şi fără experienţă profesională deosebită" şi cerea ca, la formarea
completului de judecată, "să se manifeste o grijă deosebită".
Tot atunci, Gerhard Lang, apărător al Otto Wolff, sublinia că "şi-a permis această
rugăminte dat fiind faptul că hotărârea pronunţată în dosar cuprinde un număr
foarte mare de erori judiciare, ceea ce denotă fără îndoială necunoaşterea atât a
legii, cât şi a dosarului".

JUSTIŢIE
Specialiştii în Drept susţin că procesul legat de această creanţă istorică ar fi
demn să intre în analele justiţiei. "E cel mai absurd caz. Ar trebui predat la
Facultatea de Drept", arată şi avocaţii
Acum, procesul dintre Metalexportimport şi ThyssenKrupp (Otto Wolff) este dis-
putat de casa de avocatură "Livescu şi asociaţii", pe de-o parte, şi de avocata Ana
Diculescu-Şova şi "Muşat şi Asociaţii", de cealaltă parte.

STRASBOURG. Curtea Europeană a Drepturilor Omului ar putea pune capăt
„procesului secolului” înaintea instanțelor românești
"Litigiul a creat o stare de insecuritate juridică"
De asemenea, avocatul Dan Livescu susţine că a sesizat atât CSM, cât şi colegiul
de conducere al Curţii Supreme pentru a soluţiona "problemele de principiu, de bună
funcţionare a actului de justiţie", pentru asigurarea unui proces echitabil. La rândul
lui, Gheorghe Muşat, Managing Partner în cadrul "Muşat şi Asociaţii" a declarat că
se confruntă nu doar cu "cel mai lung proces din istoria dreptului românesc", ci şi cu
"cel mai absurd caz". Ar trebui predat la Facultatea de Drept", declara, în urmă cu
puţin timp, Gheorghe Muşat. Potrivit acestuia, până acum, cel mai lung proces din
ţara noastră era înregistrat în perioada interbelică. "Era vorba despre succesiunea
unui evreu bogat. Dacă nu mă înşel, a durat cam 13 ani", a mai adăugat Muşat. Pe
de altă parte, Ana Diculescu-Şova a precizat că nu face declaraţii cât timp procesul
este pe rol. Totuşi, punctul de vedere al ThyssenKrup este relatat în documentele
aflate la dosar şi într-o plângere adresată CEDO. "Un asemenea litigiu, având un
asemenea obiect şi aceste date ale situaţiei de fapt, în nicio situaţie nu putea dura
27 de ani, angrenând atâtea costuri şi eforturi din partea participanţilor", se arată în
plângerea întocmită anul trecut. "Modul în care instanţele româneşti au găsit de
cuviinţă să soluţioneze litigiul a creat o stare de insecuritate juridică", se arată în
plângerea adresată CEDO de Ana Diculescu-Şova.

CER DAUNE STATULUI
"Procesul secolului" are şanse să se finalizeze la CEDO
   Disputa dintre cele două părţi implicate în "procesul secolului" s-ar putea tranşa
şi la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg. Cel puţin aşa susţin
ambele părţi: că ar fi apelat la arbitrajul forului european în a - cest caz. Avocaţii
au însă un numitor comun: cer un proces echitabil.
   Astfel, apărătorii părţii germane au făcut o plângere la CEDO, pe 3 septembrie
2010, în care, printre altele, le cer magistraţilor" să constate încălcarea dreptului
la un proces echitabil" şi să acorde "condamnarea statului român la plata de daune
morale pentru nesiguranţa provocată de încălcarea aşteptării legitime (...), precum
şi pentru durata nejustificat de lungă a litigiului". Totodată, avocaţii acuză şi
încălcarea prevederilor art. 6 din Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului.
Ei susţin excepţia calităţii procesuale active a Metalexportimport, pe motiv că
sumele solicitate provin din activitatea de comerţ exterior a României derulată
înainte de 1989 şi că ar fi trebuit să fie cerute de stat şi nu de o societate
comercială, fostă întreprindere de comerţ exterior, care nu era decât comisionar.

Plângere la Strasbourg încă din 2009
Faţă de acest aspect, avocatul Dan Livescu a precizat: "Această problemă a fost
deja tranşată, definitiv şi irevocabil, prin Decizia 3681/5.12.2008 a Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie care specifică: «Se respinge excepţia ridicată de pârâta Otto
Wolff Hadelsgesellshaft MBH privind lipsa calităţii procesuale active a reclamantei
SC Metalexportimport SA Bucuresti »". Apoi, a adăugat avocatul, faptul că Metal-
exportimport a plătit integral oţelul combinatului siderurgic Galaţi şi a exportat, ul-
terior, în calitate de proprietar este demonstrat prin acte. "Din documente reiese
clar că Otto Wolff America Inc. şi firmele din grupul Itochu au recepţionat oţelul
livrat. Deşi au încasat banii de la beneficiarul american, firmele Otto Wolff au uitat
să mai facă plata către Metalexportimport", susţine Livescu.
Adevăratul prejudiciu în acest litigiu, indiferent cum s-ar soluţiona, aparţine, în final,
SC Metalexportimport SA, a concluzionat şi Alexandar Sekulovski. "Acum mai bine
de 27 ani, societatea a încărcat vapoarele cu tablă groasă din oţel, în valoare
actualizată de 48.133.083,80 USD, şi nu a primit nimic. Chiar dacă s-ar câştiga în
instanţă preţul care ar fi trebuit plătit, prejudiciul pentru societate îl reprezintă lipsa
capitalului de investiţii în tot acest timp. Dobânda legală va acoperi numai lipsa
strictă de folosinţă a banilor, nu şi perspectivele de afaceri pierdute", se arată într-
o scrisoarea adresată Ministerului Justiţiei. Acesta a adăugat că a formulat încă
din 2009 o plângere la CEDO "privind imposibilitatea de a obţine o hotărâre
judecătorească de finitivă şi irevocabilă".
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“Those who desire to give up freedom in order

to gain security will not have, nor do they

deserve, either one.” - Benjamin Franklin

Cum suntemCum suntem
urmăriţiurmăriţi

Aşa-zisul Războiul împotriva terorismului a reprezen-
tat un motiv pentru demararea supravegherii glob-
aledevenind în fapt un război împotriva libertăţii şi
protecţiei vieţii private. Având în vedere toate noile
tehnologii de monitorizare ce sunt acum implemen-
tate, vacarmul produs de interceptarea fără mandat
pare discutabilă. Ţărilor celor mai avansate din lume,
şi din punct de vedere economic, şi tehnologic, le este
urmărită populaţia, identificată şi centralizată în baze
de date, dintr-un colţ în altul. Guvernele, ajutate de
companii private, adună un munte de informaţii cu
privire la fiecare cetăţean obişnuit, care pare până
acum dispus să îşi dea libertatea la schimb pentru se-
curitate. Aici sunt doar câteva dintre modurile în care
matricea de date este formată:

GPS-ul
Cipurile de poziţionare globală – GPS – apar acum
peste tot, de la paşapoarte SUA la telefoane mobile
şi la maşini.Utilizările mai frecvente includ: urmărirea
angajaţilor, precum şi toate formele de investigare
privată. Apple a anunţat recent colectarea locaţiei pre-
cise a utilizatorilor de iPhone prin GPS, pentru
vizualizare publică, în plus faţă de spionajul asupra
utilizatorilor în diverse alte moduri.

Internetul 
Browserele de Internet vă înregistrează fiecare
mişcare, creând aplicaţii, cookie-uri, detaliate cu
privire la activităţile dumneavoastră. S-a descoperit
că ANS-ul [Agentia nat. de securitate] are cookie-uri
pe site-ul său care nu expiră până în 2035. Princi-
palele motoare de căutare ştiu pe unde aţi navigat
vara trecută; şi achiziţiile online sunt centralizate în
baze de date, se presupune pentru utilizarea în scop-
uri de publicitate şi servicii pentru clienţi. Adresele IP
sunt colectate şi chiar făcute publice. Site-uri contro-
versate pot fi marcate la nivel intern de către site-uri
guvernamentale, cum se poate face şi redirecţionarea
traficului pentru a bloca toate site-urile pe care guver-
nul vrea să le cenzureze. S-a recunoscut acum faptul
că reţelele sociale nu oferă confidenţialitate, având în
vedere că tehnologiile avansate sunt folosite pentru
monitorizarea în timp real a utilizatorilor din reţelele
sociale. Legea privind securitatea cibernetică
încearcă să legalizeze colectarea şi exploatarea
informaţiilor personale. iPhone-ul Apple, de aseme-
nea, înregistrează şi stochează datele de navigare.
Toate acestea în ciuda opoziţiei copleşitoare a
cetăţenilor faţă de supravegherea cibernetică.

RFID  
Uitaţi de cardurile de credit, care sunt urmărite cu
meticulozitate, sau de cardurile de membru pentru lu-
cruri nesemnificative precum închirierea DVD-urilor
cu filme, care necesită SSN-ul [social security num-
ber] dumneavoastră. Orice persoană are Costco,
CVS, carduri pentru lanţurile de magazine, şi multe
altele. “Cartelele de proximitate” RFID duc tehnica de
urmărire la un nou nivel de utilizare, gama variind de
la carduri de loialitate, student ID, acces fizic şi acces
la reţeaua de computer. Ultimele inovaţii includ o pul-
bere de RFID, dezvoltată de Hitachi, ale cărei utilizări
sunt nelimitate.  

Camerele de urmărire a traficului
Recunoaşterea plăcuţelor de înmatriculare auto a fost
folosită pentru a acorda autorizaţia de a acţiona
poliţiei rutiere din Statele Unite, dar s-a dovedit că în
Anglia tehnologia are dublă utilizare, cum ar fi mar-
carea activiştilor, în temeiul legii privind terorismul.
Poate cea mai comună utilizare va fi de a colecta bani
şi a acoperi deficitele bugetare prin amenzile date
pentru greşelile din trafic, dar utilizarea poate pro-
mova şi tactici precum monitorizarea pietonilor.

Camerele video ale computerelor şi micro-
foanele.
Faptul că laptopurile – achiziţionate pe buzunarul con-
tribuabililor – le-au spionat copiii din şcolile publice (la
domiciliu) este scandalos. Cu ani în urmă, Google a
început oficial să utilizeze “amprentarea audio” a com-
puterului în scopuri de publicitate. Ei au acceptat să
colaboreze cu ANS, cea mai dezvoltată reţea de
supraveghere din lume. Companiile private de
comunicaţii au fost deja expuse publicului, pentru
comunicaţiile transmise către ANS.
Acum, toate cuvintele dvs. – scrise şi vorbite – fac
legătura cu matricea de securitate la nivel mondial.

Supravegherea publică prin microfoane
Această tehnologie a parcurs un drum lung de la posi-
bilitatea detectării sunetelor de focuri de armă în zone
publice, până la realizările din prezent, de ascultare
a şoaptelor cu potenţial periculos rostite în public.
Această tehnologie a fost lansată în Europa pentru a
“monitoriza conversaţii” şi a detecta “agresiunea
verbală” în locuri publice. Sound Intelligence este un
producător de tehnologie pentru analiza discursului
şi site-ul său promovează modul în care aceasta
poate fi uşor integrată în alte sisteme.

Biometria
Cel mai popular sistem de autentificare biometrică
folosit în ultimii ani a fost Recunoaşterea Iris. Princi-
palele aplicaţii sunt controlul de intrare, ATM-urile şi
programele Guvernului.
Recent, companiile naţionale şi guvernele au utilizat
datele biometrice de autentificare, inclusiv analiza am-
prentelor digitale, recunoaşterea irisului,
recunoaşterea vocii, sau chiar combinaţii ale aces-
tora, pentru a le implementa în dezvoltarea cărţilor
naţionale de identificare.

ADN-ul
De la toate persoanele sub vârsta de 38 de ani s-a
prelevat sânge, în copilărie. În Anglia, ADN-ul prelevat
la testele de rutină este trimis la bazele de date se-
crete. Mai multe rapoarte au arătat că există baze de
date secrete ale Pentagonului, in care pastreaza
ADN-ul “teroriştilor”, iar acum şi ADN-ul cetăţenilor
americani este centralizat în baze de date. ADN-ul
digital este folosit acum şi pentru combaterea hack-
erilor.

Microcipurile
Parteneriatul HealthVault Microsoft şi VeriMed este
încheiat în scopul de a crea microcipuri RFID im-
plantabile. Microcipurile pentru urmărirea animalelor
noastre de companie devin ceva comun şi sunt pro-
movate cu intenţia de a ne face să acceptam im-
plantarea lor şi la copiii noştri în viitor… FDA a aprobat
deja această tehnologie pentru oameni şi o va intro-
duce pe piaţă ca un miracol medical, din nou, pentru
siguranţa noastră!

Recunoaşterea facială  
Anonimatul în public nu mai există! S-a recunoscut
folosirea tehnologiei de recunoaştere facială în cadrul
evenimentelor de campanie a lui Obama, la eveni-
mente sportive, iar mai recent la protestele G8/G20
în Canada. Această tehnologie recoltează, de aseme-
nea, date din imaginile postate pe Facebook şi cu
siguranţă va fi conectată la camerele video de
urmărire a traficului.Toate acestea duc la tehnologia
de anticipare a comportamentului. Nu este suficient
că suntem identificaţi şi că ni se cartografiază locaţia;
demersurile de supraveghere din partea statului
urmăresc să ştie încotro ne îndreptăm şi prin inter-
mediul profilului psihologic. Tehnologia a fost
comercializată deja pentru diverse utilizări, cum ar fi
blocarea hackerilor. Se estimează că, prin intermediul
acestei tehnologii, calculatoarele ştiu cu o precizie de
93% unde vom fi, înainte de a face noi prima mişcare.
Şi despre nanotehnologie se crede că va juca un rol
important, oamenii de ştiinţă folosind nanoparticule
pentru a influenţa direct comportamentul şi luarea de-
ciziilor.

Mulţi dintre noi se întreabă: Ce s-ar face cineva cu
toate aceste informaţii, pentru a ne ţine sub urmărire
şi a ne centraliza într-o bază de date? Se pare că cei
ce ne făuresc viitorul nu au în vedere respectarea
dreptului la viaţă privată, ci doar dorinţa lor de a con-
trola toată viaţa noastră.

DIVERSE
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FOTOGRAFIE

Cele mai scumpe fotografii cumpărate vreodatăCele mai scumpe fotografii cumpărate vreodată
Cu cateva zile in urma, o fotografie a fost vanduta cu aproape 4 milioane de dolari. Poza ii apartine lui Cindy Sherman.
Nu este singurul exemplu de fotografie vanduta la un pret exorbitant, semn ca amatori exista. Business Insider a intocmit un clasament al celor mai scumpe instanta-
nee.

10. Edward Weston, Nautilus
(1927), $1,082,500, April
2010

9.Richard Avedon, Dovima
with elephants (1955),
$1,151,976, November
2010

8. Richard Prince, Untitled
(Cowboy) (1989)[7],
$1,248,000, November
2005

7.  Alfred Stieglitz, Georgia O'-
Keeffe Nude (1919),
$1,360,000, February 2006

6.  Alfred Stieglitz, Georgia O'-
Keeffe (Hands) (1919),
$1,470,000, February 2006

5.  Edward Weston, Nude
(1925), $1,609,000, April
2008

4. Dmitry Medvedev, Kremlin
of Tobolsk (2009),
$1,750,000, January 2010

3.  Edward Steichen, The
Pond-Moonlight (1904),
$2,928,000, February 2006

2.  Andreas Gursky, 99 Cent II
Diptychon (2001),
$3,346,456, February 2007,
Sotheby's London.
O a 2-a copie s-a vandut cu
$2.48 millioane in Noiem-
brie 2006 intr-o galerie din
New York gallery, iar o a 3-a
s-a vandut pentru $2.25 mil-
lioane la Sotheby's in Mai
2006.

1. Cindy Sherman, Untitled
#96 (1981), $3,890,500,
May 2011, Christie's New
York
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DIN LUMEA VEDETELOR

Cum să cucereşti orice femeie -
Sfaturi de la Johnny Depp

Iata cateva sfaturi date de Johnny Depp pentru
Askmen, ce ar putea fi de folos barbatilor care s-au
saturat sa stea singuri:

Refuza conventionalul
Poate ca nu stii, dar Johnny Depp a renuntat la ed-
ucatie pentru a se alatura unei trupe rock. Desi a
facut aceasta alegere riscanta, a ajuns foarte de-
parte. Sfatul nu este acela de a renunta la scoaa, ci
de a fi capabil de decizii indraznete atunci cand este
vorba de viitorul si visurile tale. Chiar daca ceva este
diferit, nu inseamna ca este un lucru rau. Iar lucrurile
inedite te vor scoate in evidenta.

Profita de ce ai
Depp nu a fost niciodata un barbat musculos sau
care sa faca foarte mult caz de fizicul sau. Cu toate
acestea, multe femei ar da orice pentru a-i atrage
atentia. Cel mai important lucru este sa te simti bine
in pielea ta si sa inspiri siguranta in propria persoana.

Banii nu sunt totul
Depp alege filmele in care joaca in functie de cat de
interesante ii par, nu neaparat in functie de profitul
pe care il poate avea. Apare frecvent in Piratii din
Caraibe, dar joaca si in filme care nu sunt la fel de
cunoscute, doar pentru ca lui ii plac scenariile re-
spective. Femeile apreciaza ambitia si personalitatea
puternica, nu neaparat lacomia sau dorinta de a re-
aliza ceva comercial. Daca ii arati unei fete ca sin-
gurul lucru care iti da pofta de viata este sa castigi
bani, nu o vei impresiona prea tare.

Fii original
Depp are un stil inconfundabil si unic, fie ca este
vorba de tunsorile ciudate, palariile sau bijuteriile pe
care le poarta. Este clar ca nu il intereseaza pararea
altor persoane si ca poarta numai ceea ce doreste.
Nici barbatii obisnuiti nu ar trebui sa se teama sa iasa
din comun cu alegeri indraznete. Gaseste-ti stilul
care te caracterizeaza cel mai bine si nu te feri sa-l
afisezi.

Nu te lua prea in serios
Desi Johnny a jucat in filme cu mare succes si a cas-
tigat bani foarte multi, nu a renuntat la lucruri simple
(traiul la tara, de familist convins, chiar daca fara
acte, si vinul bun) si nu se sfieste sa apara si in pro-
ductii mai modeste. Femeile isi doresc alaturi barbati
care sa nu fie prea mandri de ei, care sa fie
amuzanti, dar in acelasi timp seriosi in ceea ce
priveste serviciul si relatia. Nu uita ca un mare plus
ti-l aduce capacitatea de a le face sa rada. 

Cu ochii pe vedete, bârfe din
culise şi răutăţi scuzabile

   In aceasta saptamana, am aflat noi detalii despre
scandalul dintre Irinel Columbeanu si Monica Colum-
beanu, Daniela Crudu s-a intors la "Un show
Pacatos", iar Gina Pistol a ratat un contract la Antena.
Scandalul dintre Irinel Columbeanu si sotia sa Monica
a continuat si in aceasta saptamana. Fosta doamna
de la Izvorani s-a intors in tara, dupa ce a fost in
Statele Unite ale Americii pentru a onora un contract,
spune ea, in timp ce omul de afaceri sustine ca
aceasta s-a dus in SUA pentru o intrerupere de
sarcina. In plus, avocatul Monicai si Ramona Gabor
sustin ca doamna Columbeanu ar fi primit o oferta de
a fi imaginea unei companii timp de trei ani in schim-
bul a sumei de un milion de euro.
   Tot intr-un scandal a intrat si Stelian Ogica, care a
fost acuzat de un tanar ca ar fi vrut sa intretina relatii
sexuale cu el si ca l-a atins prin anumite zone intime.
Nu se stie exact ceea ce s-a intamplat intre cei doi in
camera respectiva, insa un lucru este sigur: tanarul a
ajuns vedeta, Ogica a aparut din nou pe la televizor,
iar emisiunile de profil au avut audienta foarte mare.
Scopul a fost atins de toti cei implicati.
   Trecand de la o emisiune la alta nu putem sa nu
mentionam ca Daniela Crudu s-a intors la postul de
asistenta de la emisiunea "Un Show Pacatos" de la
Antena 1. Asistenta bruneta a lui Dan Capatos a par-
asit "Vaporul Iubiri" si s-a intors la "rolul" care a con-
sacrat-o.
   Sa continuam cu acelasi trust. De mult timp nu mai
auzisem nimic de Gina Pistol, insa in aceasta sapta-
mana am aflat ce a mai facut modelul in ultimul timp.
Se pare ca Gina ar fi fost pe punctul de a semna un
contract cu Antena 1 pentru a prezenta stirile sportive,
insa managerul a sfatuit-o sa nu faca acest pas

David Beckham îşi lansează
propria linie de lenjerie intimă

Se pare ca David Beckham s-a plictisit de cariera fot-
balistica anosta, desfasurata in sanul echipei ameri-
cane LA Galaxy, si a decis sa faca altceva. Astfel,
luand exemplul sotiei sale, Victoria, fotbalistul s-a ho-
tarat sa lanseze pe piata o linie vestimentara de
lenjerie intima, care sa-i poarte numele.
Fotbalistul va lansa pe piata lenjerie intima sub bran-
dul "Homme" by David Beckham, scrie Daily Mail.
Cu toate ca averea estimata a familiei Beckham este
destul de consistenta, 165 milioane lire sterline, David 

Benone Sinulescu: "Am
cheltuit o avere pe peruci"

Cunoscutul cântăreţ de muzică populară Benone Sin-
ulescu va împlini în acest an 56 de ani de carieră şi a
recunoscut singur că a dat o grămadă de bani pe pe-
ruci. În emisiunea lui Mădălin Ionescu, "Drept la ţintă",
nea Beni, cum este cunoscut de toată lumea, a
povestit că a strâns, în atâţia ani de carieră, aproape
doi saci de peruci de toate formele şi toate culorile.
Cu acestea, cântăreţul a încercat să-şi păstreze look-
ul tineresc, deşi o dată cu renunţarea la aceste artificii,
Benone a câştigat mai mulţi simpatizanţi.
Totuşi, după cum recunoaşte, banii investitţi în falsele
podoabe capilare i-au scos ceva bani din buzunar.
"Am cheltuit o avere pe peruci", a declarat nea Beni.

Fratele Sofiei Vicoveanca,
găsit mort în casă

Constantin Fusa, fratele interpretei de muzică
populară Sofia Vicoveanca, a fost găsit mort în casă
de o rudă. Potrivit declaraţiilor acesteia, omul zăcea
întins în casă şi a murit singur într-un apartament
modest din oraşul Aninoasa.
Conform site-ului ziare.com, Constantin Fusa avea
58 de ani şi finul său, care l-a găsit mort în casă,
declară că suferea de mai multe boli. "Am venit să îi
scot câinele la plimbare deoarece, din cauza bolii, nu
mai putea să iasă cu el şi l-am găsit ghemuit pe jos.
Murise probabil cu o seară înainte. Era fratele bun al
Sofiei Vicoveanca, dar ea nu a putut ajunge la înmor-
mântare deoarece avea un concert pe undeva" spune
Paul Rusu, finul decedatului.
Bărbatul are trei copiii, care au ajuns, împreuna cu
soţia acestuia, doar la înmormântare, fiind plecaţi în
străinătate, la muncă. Fratele Sofiei Vicoveanca avea
probleme cardiace, dar şi la ficat.
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UMOR

UMOR PRIN ÎNTREBĂRI
ŞI RĂSPUNSURI

I.  Ce facea Mesterul Manole când o zidea pe sotia
lui, Ana?
R. Body-building.

*   *   *

I.  Ce au în comun un trenulet electric si sânii unei
femei?
R. Au fost create initial pentru copii, dar tot barbatii se
joaca mai mult cu ele.

*   *   *

I.  De ce îsi iau blondele pe ele pantaloni foarte
strâmti?
R. Ca lumea sa le poata citi pe buze.

*   *   *

I.  De ce prefera barbatii sa se însoare cu virgine?
R. Pentru ca nu suporta comparatiile.

*   *   *

I.  Cum se cheama un barbat inteligent în America?
R. Turist.

*   *   *

I.  Care este definitia unei seri romantice pentru un
barbat?
R. Sex.

*   *   *

I.  Cum se numeste un barbat caruia îi lipseste 90%
din creier?
R. Castrat.

*   *   *

I.  Care este diferenta dintre o repriza de fotbal si un
preludiu?  
R. Prima dureaza sigur 45 de minute.

*   *   *

I.  Care este diferenta dintre o amanta si o sotie?
R. 30 de kilograme.

*   *   *

I. Care este diferenta dintre un amant si un sot?
R. 30 - 45 de minute.

*   *   *

I. Care este asemanarea dintre o masina noua si un
sot?
R. Ambele functioneaza bine doar în primul an.

*   *   *

I.  La ce e mai usor sa renunti: la vin sau la femei?
R. Depinde de vechime.

*   *   *

I.  Stiti cum se numeste o secretara lasata însarcinata
de catre seful ei?
R. BOSS UMFLATA ..

*   *   *

I.  Ce fac pestii când sunt multi?
R. Bancuri .

*   *   *

I.  Ce zic ciobanii când se descalta?
R. A mai trecut un an!

Numai în România

Câinii ştiu sa citească
iar din cer plouă cu borcane
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Un trib amazonian trăieşte în atemporalitate 
Un trib amazonian nu are
un concept abstract despre
timp si structuri lingvistice
care sa defineasca timpul si
spatiul.

O cercetare a unei echipe
de la Universitatea din
Porstomouth in colaborare
cu Universitatea Federala
din Brazilia a relevat ca oa-
menii din tribul Amondava,
chiar daca ar intelege ca
evenimentele se produc in
timp, ei tot nu ar pricepe ca
acesta exista ca si concept
separat. Ideea este contro-
versata, iar cercetari vi-
itoare vor stabili daca

aceasta este valabil si pentru alte triburi amazoniene, noteaza BBC
"Nu spunem ca acestia sunt 'oameni in afara timpului'. Ei vorbesc, ca si noi de
altfel, despre evenimente si secvente de evenimente. Ceea ce nu am gasit este
intelegerea timpului ca pe ceva independent de evenimentele care au loc", a
declarat Chris Cena, profesor de lingvistica la Universitatea din Porstmouth.
Limba vorbita de trib nu contine un cuvant pentru "timp" sau pentru o perioada
de timp precum "luna" sau "an". Oamenii nu vorbesc despre varsta lor, adoptand
nume noi in etape diferite ale vietii lor, deoarece dobandesc statuturi noi in cadrul
grupului. Cel mai surprinzator este ca nu exista o suprapunere intre conceptele
"timp" si "miscare in spatiu".
Ideile ca "ceva s-a intamplat" sau ca "a existat cu mult inainte" sunt consacrate
in multe alte limbi. In limba tribului Amondava nu exista asemenea constructii
verbale. Cu toate acestea, atunci cand oamenii tribului invata limba portugheza,
ceea ce se intampla foarte des, ei nu au o problema cu formele de trecut.
Ipotezele echipei arata ca lipsa unei conceptii despre timp este legata de lipsa
tehnologiei pentru masurarea timpului. Tribul nu are un calendar si nu dispune
de ceasuri. Tribul Amondava este cunoscut publicului din 1986. 

În interiorul ultrasecretei "Zone 51"
Niciun loc de pe planeta noastra nu a fost atat de ferit de ochii lumii precum
"Zona 51" din desertul Nevada, SUA. Lumea intreaga a fost socata de vestea
prabusirii unui OZN la Roswell, in anul 1947. A fost momentul in care teoriile de-
spre OZN-uri si extraterestri au prins viata.

O noua carte analizeaza in
amanunt acest fenomen.
Autoarea, Annie Jacobsen,
afirma in cartea ei, "AREA
51: An Uncensored History
of America's Top Secret Mil-
itary Base", ca OZN-ul a
fost de fapt un avion rusesc
de spionaj, dupa cum scrie

Fox News.
In carte este analizata aceasta baza secreta americana. Informatiile au fost
adunate din interviurile acordate de 74 de oameni de stiinta, piloti si ingineri,
care explica ceea ce s-a petrecut cu adevarat in acel loc misterios.
Cei intervievati au lucrat acolo in trecut. Dezvaluirile lor vin la scurt timp dupa
ce CIA a declasificat rapoarte privitoare la activitatea fostilor angajati ai "Zonei
51".
Acesta este locul in care au fost create avioane de spionaj folosite de SUA de-
a lungul timpului, inclusiv in razboiul contra terorismului. Unul dintre proiectele
construite acolo a fost cel de la inceputul anilor 1970, prin care a fost realizat un
avion de dimensiunea unei insecte. Aparatul arata precum o lacusta in zbor.
CIA a incercat sa transforme inclusiv porumbei si pisici in spioni. Totul a fost,
insa, un esec. Porumbeii erau epuizati din cauza greutatii echipamentului atasat.
Ei se intorceau la baza pe jos, si nu in zbor.
Pisicilor, pe de alta parte, li se atasa aparatura de ascultare care sa fie utila in
casele celor vizati. Problema a fost ca multe pisici plecau de acasa in cautare
de hrana. 

O descoperire neobişnuită: 
religia cauzează micşorarea creierul uman

Un studiu efectuat de catre cercetatorii de la Universitatea de Medicina Duke,
din Statele Unite, a evidentiat un lucru neobisnuit: religia poate sa duca la mic-
sorarea creierului, odata cu varsta.
Credinta iti poate deschide mintea, dar aceasta iti poate cauza, de asemenea,
o micsorare a creierului, sugereaza studiul, potrivit The Sydney Morning Her-
ald.
Cercetatorii pretind ca au descoperit o legatura intre practicile religioase si
schimbarile ce au loc in creierele adultilor in varsta.
In cadrul studiului publicat in revista Public Library of Science ONE s-au cerut
informatii de la 268 de persoane cu varste cuprinse intre 58 si 84 de ani referi-
toare la comunitatea religioasa in care traiau, practicile spirituale si schimbarile
din viata lor aflate in stransa legatura cu experientele religioase.
Modificarea volumului hippocampusului, o regiune din creier asociata cu in-
vatarea si memoria, a fost urmarita cu ajutorul scanarilor RMN intr-o perioada

de timp de la doi la opt ani.
S-a aratat ca cei care au devenit pe par-

cursul vietii protestanti aveau zona
hippocampusului mai putin atrofi-

ata decat cei care aveau aceasta
credinta mostenita de la parinti,
decat catolicii sau cei fara re-
ligie.
S-a descoperit, de asemenea,
ca persoanele religioase
prezentau o atrofiere mai mare
a zonei hippocampusului decat

ateii.
Desi creierul tinde sa se mic-

soreze cu varsta, atrofierea hip-
pocampusului este specifica

depresiei si Alzheimerului. 
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Micile uzineMicile uzine
de medicamentede medicamente

Seminţele care înlocuiesc insulina
Schinduful este o plantă ierboasă ale cărei seminţe
tratează diabetul de tip insulinodependent. Se face
o cură de 12 luni cu infuzie de schinduf, din care se
beau câte 2-3 căni pe zi. Schinduful este un hi-
poglicemiant puternic în timp, care va necesita re-
ducerea gradată a dozelor de insulină. Pentru valori
crescute ale colesterolului, se ia câte o linguriţă de
pulbere de patru ori pe zi, înaintea meselor princi-
pale. Intervine în metabolismul lipidelor, reducând
aşa-numitul colesterol rău, protejând sistemul car-
diovascular de apariţia ischemiei cardiace.
Seminţele sporesc secreţia lactată şi îmbunătăţesc
starea de sănătate a mamei. Două linguriţe de pul-
bere amestecată cu miere, luate cu o oră înainte de
masă, vindecă anorexia. Infuzia de schinduf este de
ajutor femeilor aflate la menopauză, prevenind
eliminările masive de calciu şi ajutând la păstrarea
forţei musculare. Mai vindecă şi sterilitatea, dar are
şi efecte antiinflamatoare asupra intestinului. Cata-
plasma cu seminţe de schinduf ajută la terapia ul-
cerelor varicoase, eczemelor cu mâncărimi. În
cosmetică, întăreşte unghiile şi părul, iar pe femeile
prea slabe le ajută să-şi rotunjească formele, fără a
creşte ţesutul adipos.

Chimen, coriandru şi mac
Se consideră că seminţele de struguri sunt nişte
antioxidanţi foarte puternici, cu rol în combaterea
cancerului. Sunt bune remedii împotriva artritelor,
alergiilor, problemelor de circulaţie, diabetului şi a
problemelor de vedere. Celebru pentru combaterea
gazelor la stomac şi a aerofagiei, chimenul se
prepară în felul următor: se opăreşte o linguriţă de
seminţe cu o cană de apă, se lasă să se infuzeze
10 minute, apoi se bea câte o ceaşcă după fiecare
masă. Datorită principiilor sale active, chimenul ajută
în tratarea enterocolitelor, măreşte diureza şi lactaţia
mamelor care alaptează, stimulează pofta de mân-
care şi este vermifug. Seminţele se folosesc şi la
conservarea murăturilor, pentru a-i da pâinii o aromă
deosebită, în brânză, iaurt. În India se foloseşte chi-
menul alb, care are un cu totul alt gust şi aromă, cu
el se condimentează mâncărurile cu orez şi legume.
Infuzia cu seminţe de chimen este recomandată în
guturai. Seminţele de coriandru preparate sub formă
de decoct reduc colesterolul rău. Este un bun di-
uretic şi stimulează acţiunea rinichilor. Siropul din
seminţe de mac tratează răceala, iar infuzia
calmează durerile de dinţi şi urechi. Seminţele de
mac mai au şi efect sedativ. 

Junk food-ul îmbătrâneşte creierul, afectând judecata

Faptul ca junk food-ul face rau inimii, articulatiilor si arterelor este unul bine stabilit. Ce nu se stie este ca a fi
obez ori chiar supraponderal poate face rau creierului. Nu numai ca acest tip de hrana altereaza structura
creierului, avand ca urmare probleme de memorie si, prin urmare, un risc mare de dementa, insa poate im-
batrani prematur materia cenusie, in medie cu 16 ani, in cazul persoanelor obeze.
Materia cenusie consta in neuroni ce raspund de controlul muschilor, vedere, auz, memorie, emotii si vorbire.
A fi supraponderal se reflecta si in felul in care gandim, afectandu-ne judecata si facandu-ne sa poftim la si
mai multe alimente cu un continut caloric mare. Ajungem sa cautam aceste alimente asa cum un dependent
de droguri are nevoie de doza. Problema este ca o dieta bogata in grasimi face creierul sa se micsoreze, la
propriu, dupa cum au aratat mai multe studii, intocmai cum se intampla si cu vasele de sange, care se in-
gusteaza din pricina depunerilor, explica profesorul de neurologie Paul Thompson, din cadrul Universitatii
Los Angeles.
Acesta a descoperit ca creierele persoanelor supraponderale sau obeze erau mai mici, in medie, cu 4 pana
la 8% fata de cele ale celor de greutate normala. Iar motivul este simplu: sangele nu poate ajunge atat de
usor la creier, drept pentru care acesta este privat de oxigen, asa ca, in cele din urma, neuronii mor, astfel ca
creierul este imbatranit prematur. In cadrul studiului, a fost examinat creierul a 100 de persoane de peste 70
de ani, observandu-se ca, in cazul subiectilor supraponderali, acesta era cu 8 ani mai batran. In mod normal,
un om pierde 0,5% din creier anual, insa in cazul celor supraponderali, acestora le lipseste inca 4%, a explicat
Thompson. Situatia e si mai dramatica in cazul celor obezi, care pierd chiar si mai mult de 8%.
Chiar daca pierderea a si mai multi neuroni nu ucide, la un moment dat ajunge sa fie observabila. Schimbarile
cele mai notabile au loc la nivelul regiunilor cerebrale ce raspund de argumentare, judecata si procesarea
amintirilor pe termen lung. 

Mersul la muzeu te fereşte de boli, dar numai dacă eşti bărbat
Daca esti femeie si cauti sa-ti gasesti jumatatea, cat
mai sanatoasa si mai multumita de viata cu putinta,
poate nu ar fi rau sa o cauti la muzeu. Un studiu re-
cent a aratat ca barbatii care frecventeaza astfel de
locuri, aflate in stransa legatura cu cultura, sunt mai
in forma, atat din punct de vedere fizic, cat si psihic,
comparativ cu cei care nu au astfel de preocupari.
Mersul la teatru, la concerte si chiar la cinema aduc
o serie de beneficii barbatilor, printre care se nu-
mara riscul mai mic de depresie si anxietate (gratie
abundentei de hormoni anti-stres), dar si de boli in
general, o presiune a sangelui mai buna si o satis-
factie mai mare a vietii, in general, relateaza Daily
Mail.
In mod interesant insa, femeile nu au de castigat la
fel de pe urma acelorasi activitati. In timp ce barbatii
resimt aceste efecte benefice fara a fi foarte impli-
cati (in sensul ca nu ei trebuie sa fie cei care expun
in muzeu, nu ei trebuie sa fie artistii), in cazul fe-

meilor beneficiile asupra sanatatii exista doar daca ele sunt implicate la nivel creativ.
Studiul a scos la iveala faptul ca 3 este cifra magica, 3 astfel de activitati pe luna aducand cele mai multe
beneficii asupra sanatatii. Cercetatorii norvegieni si cei suedezi sunt de parere ca acestea inlatura stresul,
ceea ce se reflecta in mod pozitiv asupra tensiunii si hormonilor. 
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HOROSCOP

BERBEC 21 MAR. - 20 APR.

Berbecii vor fi hipersensibili in urma-
toarele zile si vor suferi un pic de mania
persecutiei. Pot sa stea linistiti, nu toata

lumea traieste doar pentru a le face lor rau. Aceasta
stare va fi rezultatul unei oboseli pronuntate, care ii
va face sa exagereze totul. Mare atentie la bani, pen-
tru ca riscul de pierdere, sau furt, este sporit. Aceasta
perioada va include si niste aspecte pozitive, cum ar
fi succesul in dragoste. Cu toata starea lor dificila,
Berbecii vor avea lipici la sexul opus.   Week-end-ul
le va aduce o veste foarte buna.

LEU 24 IUL. - 23 AUG.

Pentru Lei, e o perioada in care trebuie
sa evite orice schimbari majore in stilul
lor de viata. Daca ceva nu arde, atunci

poate fi amanat. E bine sa se ocupe de lucrurile care
exista deja in viata lor, de la cele mai nobile la cele
mai banale, si sa nu se mai concentreze o vreme
asupra celor care vor veni. Vor iesi la limita si cu ceva
sacrificii dintr-o incurcatura financiara. Cu sanatatea
vor sta destul de prost, vor fi foarte slabiti si chiar de-
primati, si starea lor ii va afecta si pe cei din jur.   In
dragoste, vor primi constant dovezi ca sunt iubiti, dar
nu se vor putea abtine sa nu profite de sentimentele
partenerului.

SĂGETĂTOR 23 NOV. - 21 DEC.

Sagetatorii vor avea o saptamana
foarte plina pe plan personal. Se vor
concentra, in principal, asupra

dragostei si vor avea foarte mult succes la acest capi-
tol. Multi dintre ei au chiar sansa de a intalni iubirea
vetii lor in aceasta perioada. Ceva certuri cu familia
se vor traduce in probleme financiare, mai ales pentru
cei tineri. Toata aceasta agitatie ii va face sa-si negli-
jeze profesia sau studiile, iar ei se vor consola, ca de
obicei, cu speranta unei inspiratii geniale de ultim mo-
ment.   Sa nu uite ca ulciorul nu merge de multe ori
la apa si sa aiba mai multa grija de cariera.

TAUR 21 APR - 21 MAI

Taurii trebuie sa fie mai realisti, pentru
ca vor fi inclinati sa-si construiasca tot

felul de castele de nisip si sa aiba asteptari absurde
de la cei din jur. Daca nu vor sa fie dezamagiti, sa
coboare cu picioarele pe pamant (unde le este si
locul, conform caracteristicilor zodiei Taurului). In
dragoste, e recomandat sa nu mai incerce sa se im-
puna mereu in fata persoanei iubite si sa fie mai in-
telegatori. Vor avea ocazia sa plece intr-o mica
excursie si ar fi bine sa profite.   Vor sta bine cu banii,
pentru ca reusesc sa obtina un imprumut avantajos.

FECIOARĂ 24 AUG. - 23 SEP.

Saptamana Fecioarelor va fi una dedi-
cata in special vietii personale. Desi nu
se vor eschiva de la indatoririle lor de

serviciu, cariera va ramane undeva in plan secund.
Vor primi o veste proasta despre o boala a cuiva din
familie, dar se va dovedi o alarma falsa. In dragoste,
situatia este mai roz ca niciodata si vor gasi mereu
noi motive sa-si aprecieze partenerul. Nici in privinta
banilor nu se vor putea plange, pentru ca li se va resti-
tui o datorie foarte veche.   Sfarsitul saptamanii va fi
marcat de un drum in interes personal.

CAPRICORN 22 DEC. - 20 IAN.

Capricornii vor avea o saptamana ex-

celenta, pentru ca toate domeniile im-

portante vor fi foarte bine aspectate. Cei care vor sa

se implice in relatii de lunga durata, au toate sansele

sa faca alegeri foarte bune. Profesional, vor primi

niste propuneri foarte avantajoase, nu trebuie decat

sa intinda mana si sa ia. La sfarsitul perioadei, se vor

bucura de o revedere foarte placuta cu un prieten

vechi.   Sa fie totusi atenti sa nu-si strice echilibrul fi-

nanciar prin cheltuieli exagerate.

GEMENI 22 MAI - 21 IUN.

Gemenii vor straluci de energie si voie
buna si, daca isi canalizeaza acest

aflux de forta asa cum trebuie, se pot bucura de suc-
cese insemnate pe toate planurile. Daca nu si-l canal-
izeaza cum trebuie, risca sa-si abandoneze
indatoririle pentru a se distra, sa cheltuiasca excesiv
pe lucruri de care n-au nevoie si sa flirteze cu oricine
au ocazia. Iar aceste exagerari le-ar putea aduce mari
necazuri in cariera si in dragoste, asa ca depinde doar
de ei sa se controleze cat mai bine.   Atentie la cala-
torii, exista riscul unor accidente.

BALANŢĂ 24 SEP. - 23 OCT.

In zilele urmatoare, n-ar fi rau ca Bal-
antele, rautacioase prin natura zodiei,

sa incerce sa fie cat mai conciliante si mai diplomate,
pentru ca orice conflict pe care il vor avea se va ter-
mina in dezavantajul lor. Atentie mare la acte si la de-
claratii oficiale, riscul unor greseli este foarte mare.
Nici sanatatea nu e perfecta, caci Balantele vor fi pre-
dispuse la afectiuni digestive. In dragoste, pretentiile
sunt mari, dar rezultatele sunt departe de asteptari.
Daca nu vor sa se multumeasca cu ce pica, sa
astepte macar cateva saptamani.

VĂRSĂTOR 21 IAN - 19 FEB

Varsatorii pot avea o saptamana medie
spre buna, cu putin efort. Daca au de

facut achizitii mai importante, e bine sa incerce sa le
faca acum, pentru ca pe viitor nu-si vor mai putea per-
mite. Vor avea niste mici venituri suplimentare, dar
acestea vor fi rezultatul unui noroc de moment si nu
se poate conta pe ele pe termen lung. In dragoste, se
recomanda mai multa relaxare si spontaneitate. Nu e
cazul sa se gandeasca acum la ce va fi peste zece
ani.   Profesional, vor primi o oferta care le va reda
siguranta pe calitatile lor.

RAC 22 IUN. - 23 IUL.

Pentru Raci, se anunta o perioada de
refacere si de clarificare a unor prob-
leme mai vechi. Acum e timpul sa de-

schida gura si sa discute despre toate necazurile care
ii apasa, sa ceara raspunsuri si sa pretinda compen-
satii, daca este cazul. E recomandat sa petreaca mai
mult timp cu familia si cu prietenii apropiati, pentru ca
vor avea nevoie de sprijin si sfaturi bune. Nu este o
perioada buna pentru inceperea unor proiecte impor-
tante, asa ca e mai bine sa amane orice decizii ma-
jore.   In dragoste, se vor bucura de multa tandrete si
intelegere din partea persoanei iubite.

SCORPION 24 OCT. - 22 NOV.

Saptamana Scorpionilor nu este deloc
una rea, daca sunt atenti la cateva lu-
cruri. Trebuie sa aiba grija la tot ceea

ce spun, pentru ca s-ar putea sa fie intelesi gresit si,
din punct de vedere al sanatatii, sa fie atenti la ce si
cat mananca. Situatia financiara va fi una multumi-
toare, desi nu vor face rost de bani chiar la fix. In viata
sociala, vor fi in centrul atentiei si va fi o saptamana
in care se vor distra de minune in compania priete-
nilor.   Cat priveste dragostea, se bucura de mult suc-
ces, au multe ocazii de flirt, dar inca nu se lipeste
nimic serios.

PEŞTI 20 FEB. - 20 MAR.

O perioada propice schimbarilor in
ceea ce-i priveste pe Pestisori. Cei care

doreau sa-si schimbe serviciul, sa se mute, sa se
casatoreasca, pot sa demareze acum aceste
proiecte, pentru ca se vor finaliza cu bine. Singura
conditie este sa-si calculeze bine fiecare miscare si
sa nu se avante fara cateva garantii. Au noroc de fa-
milia si prietenii care vor fi langa ei pentru a le da cele
mai bune sfaturi. Atentie mare la accidentele domes-
tice.   Cei care obisnuiesc sa joace la diverse jocuri
de noroc, pot spera la niste castiguri mai consistente.

pentru perioada: 30 mai - 12 iunie30 mai - 12 iunie

www.romanianjournal.com
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Fotbalul plânge după Fănus Neagu
Anuntul trecerii in nefiinta a
lui Fanus Neagu a venit
brusc, dur si nedorit. Ime-
diat, in buna traditie a tele-
viziunii romanesti, nume,
mai mari sau mai mici, s-au
grabit sa-si marturiseasca
durerea in direct. Fotbalul,
ca o "amanta" parasita
subit, dupa 40 de ani de re-
latie, plange discret si,
poate, mai sincer.
La aceasta ora, probabil, nu
exista om cu un post de stiri
in grila de programe sau cu
un calculator conectat la in-

ternet care sa nu stie, pe de rost aproape, biografia marelui Fanus Neagu. Se
stie, deasemenea, ca scriitorul a fost un mare iubitor al sportului, in general, si al
fotbalului in particular. Lucid, prea lucid si crud parca, la cei 79 de ani pe care i-
a implinit la inceputul lunii aprilie, Fanus Neagu nu s-a ferit niciodata de cuvinte,
creionand o imagine sumbra, dar dureros de reala, a fenomenului fotbalistic din
Romania anului 2011.
"Fotbalul de astazi se numeste marea lacomie de a avea gramezi de bani",
spunea Fanus Neagu, in Jurnalul National, cu putine zile inainte de a se alatura
prietenilor Paunescu, Baiesu sau Chirila.
"Mi-e dor de fentele lui Dobrin, mi-e dor de fotbalul de altadata"
Partizan declarat al fotbalului "de atunci", dinainte de 1989, Fanus Neagu a fost
un critic constant si acid al "sportului rege" modern, in care castigurile financiare
primeaza inaintea spectacolului oferit celui care plateste un bilet si vine pe sta-
dion.

"M-a apucat lehamitea, pentru ca sportul in general si fotbalul in special nu mai
sunt ce-au fost. Diferenta fata de fotbalul de-acum 15-20 de ani e ca de la cer la
pamant.
Atunci jucau sa fie fericiti, acum joaca sa fie bogati. Mi-aduc aminte de ce mi-a
povestit candva Fane Carjan, care s-a dus la Pitesti sa-l ia pe Gicu Dobrin la
Cluj. Unde crezi ca l-a gasit? L-a gasit pe malul unui lac batand mingea cu niste
pusti si mi-a zis: Fane, nu puteam sa-l misc de-acolo pentru ca acolo era viata
lui!. Simplu, Dobrin era fericit jucand, era bucuros asemenea marilor fotbalisti de
leatul lui. Ca Nichi Dumitriu, de pilda. Nichi s-a dus in Grecia antrenor, undeva
pe langa Salonic, dar stii ce facea? In loc sa-i comande pe jucatori, era atat de
indragostit de minge ca se baga intre ei si nu se mai oprea dribland! Fireste ca
grecilor nu le-a placut", povestea Fanus Neagu intr-un interviu acordat Gazetei
Sporturilor in aprilie 2010.
Poate de aceea maestrul metaforelor a ramas indragostit de generatia lui Dumi-
trache, Dobrin, Boc, Dinu, Raducanu sau Lita Dumitru, fotbalisti cu care a fost
bun prieten, dupa cum singur marturisea.
"Au ramas in inima mea cei cu care am fost bun prieten intotdeauna: Dumitrache,
Dobrin, Boc, Dinu, Raducanu, Lita Dumitru... Oameni de caracter, toti, si prieteni
desavarsiti. Si vreau sa va spun ceva: chiar daca unii dintre ei nu duceau paharul
la ureche - nici eu nu l-am dus - chiar bauti daca intrau pe teren, baietii astia le-
ar fi dat trei goluri avans echipelor de azi si pana la urma le-ar fi zdrobit. Avem si
azi fotbalisti, dar care se plafoneaza pentru ca au ajuns sa castige rusinos de
multi bani fata de oamenii de rand din aceasta tara."
Intrebat ce echipe i-au ramas aproape de suflet dupa 4 decenii de scris si co-
mentat fotbalul, el a dat 4 nume.
"Mi-a ramas ceva pentru Rapid, Dinamo, Universitatea Cluj si Otelul, ca ultima
se afla linga Braila mea. As simpatiza si cu Braila, dar n-am cu cine. Marele port
e zdrente."
Fotbalul plange dupa cel care a fost, este si va fi Fanus Neagu. Din fericire pentru
maestru, nu plang finantatorii, patronii, "oamenii de fotbal" de acum, ci plang cei
pe care i-a respectat, iubit si admirat.
Plang Dinu, Raducanu, Lita Dumitru, plange poate si Gicu Dobrin de acolo de
unde e pentru ca se reintalneste cu vechiul sau amic neasteptat de repede. 
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Scrisoarea emotionanta de retragere a
lui Chivu
Cristi Chivu s-a retras de la echipa na-
tionala a Romaniei prin intermediul
unei scrisori trimise Federatiei Ro-
mane de Fotbal.

Iata aceasta scrisoare:
"In viata mea a sosit un moment destul de
greu la care m-am gandit mereu cu
teama, dar pe care nu-l mai pot amana.
Cariera de jucator sub steagul Romaniei
a luat sfarsit. Varsta, accidentarile, inter-
ventiile chirurgicale la care am fost supus

in ultimii ani ma impiedica sa ma lupt pe
mai multe fronturi. 
Odata cu aceasta decizie se incheie una
dintre cele mai importante etape din viata
mea si acum, cand privesc inapoi, simt
mandrie, onoare si recunostinta.
   Am fost, sunt si voi fi cat voi trai unul
dintre cei mai infocati suporteri ai echipei
nationale a Romaniei, al carei capitan am
avut onoarea sa fiu. 12 ani am fost parte
din familia nationalei Romaniei, am avut
privilegiul sa inscriu goluri sub steagul Ro-
maniei, sa joc fotbal cu imnul nostru ra-
sunandu-mi in minte si sa alerg pana la
ultima farama de energie pentru mandria
romnilor mei. Am facut-o din toata fiinta,
ca sportiv si ca roman.
   Mi-e greu sa ma opresc din acest drum,
insa stiu ca nu voi inceta niciodata sa fiu
roman, sa sustin sportivii si fotbalistii ro-
mani si sa fiu cel mai mare fan al echipei
nationale. Inima mea bate pentru tara si
pentru familia mea si asta nu se va
schimba niciodata, indiferent de varsta
sau de starea de sanatate.
   As vrea sa le multumesc din suflet tu-
turor celor care m-au sprijinit in cariera de
jucator al echipei nationale, antrenorilor,
colegilor, echipei, Federatiei, suporterilor,
familiei, sotiei mele si celor doua fetite ale
noastre, pentru acesti 12 ani care mi-au
schimbat viata.

Hai Romania! Sa fim mandri ca suntem
romani!" - Cristi Chivu.

Liga 1
CLASAMENT FINAL

1. Otelul Galati 70 puncte
__________________
2. FC Timisoara 66p
----------------------
3. FC Vaslui 65p
4. Rapid 59p
5. Steaua 57p
6. Dinamo 56p
----------------------
7. Gaz Metan Medias 52p
8. "U" Cluj 47p
9. FCM Targu Mures 45p
10. CFR Cluj 45p
11. Astra Ploiesti 45p
12. FC Brasov 43p
13. Pandurii Targu Jiu 37p
14. Gloria Bistrita 35p
-----------------------
15. "U" Craiova 30p
16. Unirea Urziceni 25p
17. Victoria Branesti 25p
18. Sportul Studentesc 23p

Otelul Galati - campioana/grupe Liga

Campionilor

FC Timisoara - preliminarii Liga Cam-

pionilor

Vaslui, Rapid, Steaua si Dinamo - pre-

liminarii Europa League

"U" Craiova, Urziceni, Branesti si

Sportul - retrogradate

Clasamentul golgheterilor

editiei 2010/2011 a Ligii 1

1. Ianis Zicu (Timisoara)           18 goluri

2. Eric (Gaz Metan) - 15g

3. Claudiu Niculesu ("U" Cluj) 13g

-. Bogdan Stancu (Steaua) 13g

5. Tiberiu Balan (Sportul) 12g

6. Ovidiu Herea (Rapid) 11g

-. Adailton (Vaslui) 11g

8. Adrian Cristea (Dinamo/ "U" Cluj)

   10g

9. Gabriel Torje 9g

-. Robert Ilyes 9g

-. Vasile Olariu 9g

Liga 2 -B1
CLASAMENT

1 Ceahlăul Piatra-Neamţ 67

2 Concordia Chiajna 57

3 Săgeata Năvodari 55

4 Delta Tulcea 51

5 CS Otopeni 45

6 Dunărea Galaţi 44

7 FC Botoşani 39

8 Viitorul Constanţa 37

9 Gloria Buzău 35

10 Astra II Ploieşti 35

11 FC Snagov 34

12 Dinamo II Bucureşti 33

13 Farul Constanţa 30

14 Steaua II Bucureşti 24

15 Juventus Bucureşti 16

16 CF Brăila 15

Ling 2 - B2
CLASAMENT

1 Petrolul Ploieşti 55

2 FC Bihor Oradea 54

3 Dacia Mioveni 51

4 Voinţa Sibiu 47

5 Politehnica Iaşi 43

6 Alro Slatina 42

7 FCM UTA Arad 33

8 Arieşul Turda 33

9 CSM Râmnicu-Vâlcea 33

10 Gaz Metan CFR Craiova31

11 Unirea Alba-Iulia 26

12 Mureşul Deva 26

13 FC Argeş Piteşti 26

14 ACU Arad 22

15 FC Silvania Şimleu-Silv. 10

16 Minerul Lupeni 0

SPORT

Finalul Liga 1 de  Fotbal a României

OŢELUL GALAŢI CAMPIOANĂOŢELUL GALAŢI CAMPIOANĂ
Cristi Chivu s-a retras de la echipa naţională
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ALMANAH

ROMANIAN VOICE TELEVISIONROMANIAN VOICE TELEVISION
Romanian language News, Public Affairs, Features, Entertainment

vă invită să urmăriţi emisiunile noastre pe canalele de cablu:vă invită să urmăriţi emisiunile noastre pe canalele de cablu:

QPTV - canalul 57 în QueensQPTV - canalul 57 în Queens
Miercurea: 6:30 - 7:30 p.m. • Joia: 10 -11 a.m.

WNYE - canalul 25WNYE - canalul 25 pe cablu şi antenă
(NYCTVNYCTV) în New York şi pe alte canale în alte zone

Sâmbată 4:30pm

ÎNTÂMPLĂRI ADEVARATE CU OAMENI CELEBRI
După ce a eşuat în campania militară din Rusia, în 1812, Napoleon se retrăgea
grăbit, cu suita sa, spre vest.

În dreptul râului Niemen se opriră şi cerură ajutorul unui ţăran barcagiu din îm-
prejurimi să-i treacă pe celălalt mal.

Când ţăranul îi ajută să treacă râul, Napoleon se interesă:

- Mulţi dezertori au trecut râul zilele acestea?

Naiv, ţăranul i-a răspuns:

- Niciunul, dumneavoastră sunteţi primul.

••

Împăratului Octavian Augustus îi fu prezentat un grec care semăna uimitor cu el
şi, în plus, avea şi cam aceeaşi vârstă.

Glumind, Augustus îl întrebă dacă nu cumva maică-sa fusese în tinereţea ei pe
la Roma, cam prin vremea când şi tatăl împăratului era tânăr. Răspunsul grecului
fu prompt:

- Mama nu a fost, dar tatăl meu a stat la Roma mai de mult… cam cu un an
înainte de naşterea ta, Cezar!

••

N.T.Orăşanu, poet şi publicist, autor de epigrame şi pamflete politice, a fost trimis
în timpul domniei lui Cuza de nenumărate ori la închisoarea Văcăreşti, fiindcă pe
vremea aceea exista arestul preventiv pentru delicte de presă. De câte ori
Orăşanu scria câte un articol violent sau atingător la Vodă, îşi trimitea imediat
salteaua, plapuma şi pernele la Văcăreşti.

Directorul penitenciarului nu voia să le primească, însă Orăşanu îi răspundea:

- Nu-ţi fie teamă, o să primeşti şi ordinul peste câteva ceasuri.

Fapt ce se adeverea întotdeauna.

••

Un amic al lui Caragiale i s-a plâns acestuia într-
o zi:

- Auzi, nene Iancule, neruşinatul ăla de
Georgescu, nepricopsitul, coate-goale ăla, a

îndrăznit să mă facă tâmpit şi idiot.

- Când, stimabile? l-a întrebat Cara-
giale cu un aer scandalizat.

- Acum o oră.

- Ce măgar! a exclamat Caragiale.

Apoi, luându-l gura pe dinainte:

- Totdeauna a fost în întârziere neisprăvitul ăsta! 

Cele mai halucinante locuri de pe Terra

Casa lui Alice din Ţara Minunilor
Cea mai recentă ecranizare a filmului a fost realizată în peninsula Rame, din Cornwall,
Marea Britanie. Casa Antony a fost folosită drept locuinţa lui Alice, cu tot cu grădina şi
parcul din apropiere. Aici puteţi vizita dormitorul lui Alice, grădina cu piese gigantice de
şah şi de crochet şi să luaţi parte la petrecerile Pălărierului Nebun.

Desenele Nazca din Peru
Aceste linii curioase au fost trase în mijlocul deşertului între anii 500 î.Hr şi 500 d.Hr. Ele
înfăţişează fiinţe vii precum păsări, animale şi un om ciudat, cunoscut drept astronautul.
Ele pot fi văzute cel mai bine din aer, dar o vizită la Nazca este plină de mister, întrucât
liniile par a avea funcţii rituale astronomice. Companiile de transport din zonă vă oferă
un zbor deasupra desenelor.

Câmpurile de lavă ale vulcanului Kilauea, Hawaii
Kilauea este unul dintre cei mai activi vulcani din lume, care este înconjurat de câmpuri
imense de lavă solidificată. În funcţie de condiţiile locale, puteţi să vă plimbaţi pe lava
răcită şi chiar să ajungeţi până la marginea craterului. Altfel, puteţi lua avionul şi să urmăriţi
showul de deasupra. În sudul insulei, puteţi vedea cu lava incandescentă se scurge în
ocean, creând un nou pământ sub valuri.

Mina de sare din Cracovia, Polonia
Dacă intri acolo, ai impresia că eşti într-o altă lume, o lume subterană cu lacuri şi sculpturi
ciudate din sare, cu statuete extrem de diverse, incluzând un altar al zeului minei.

Lacul meduzelor
Puteţi să faceţi snorkelling împreună cu vreo 13 milioane de meduze, într-un lac din
Palau. Din fericire, şi-au pierdut capacitatea de a înţepa, întrucât nu au prădători naturali.
Dacă vă mişcaţi încet, puteţi să înotaţi împreună cu ele.

Canionul Bryce, SUA
Un pământ unic din Utah, cu formaţii de stâncă erodate care au luat înfăţişări deosebite.
Acest mic parc naţional are amfiteatre naturale de piatră şi munţi perfecţi pentru drumeţii.

Namaqualand, Africa de Sud
Călătoriţi în Namaqualand între lunile august şi octombrie şi veţi vedea cum deşertul se
transformă într-un covor superb de flori. Spectacolul depinde de vreme, mai ales dacă
plouă suficient în timpul iernii.

Peşterile troglodite, Turcia
Peşterile aflate în formaţiuni ciudate de stâncă din Uchisar nu sunt doar o atracţie de pe
altă lume, ci oferă turiştilor chiar şansa să locuiească în ele. unele dintre ele, construite
în cenuşa vulcanică, sunt surprinzător de luxoase.

Valea Lunii, deşertul Atacama, Chile
Vreţi să mergeţi pe Lună? Puteţi să experimentaţi sentimentul în deşertul Atacama, aflat
la picioarele Alpilor. Acolo puteţi găsi şi formaţiuni din sare cristalizată şi geizere.
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Stimate cititor
și telespectator

”Romanian Voice” (Vocea românească), companie
înființată în 1990 la New York, are - pe lângă
revista bilunară de față - si un post de televiziune
care realizează mai multe emisiuni săptămânale
pe canalele NYTV (ch.25) și QPTV.

Romanian Voice nu aparține niciunei grupări
politice, religioase, rasiale sau de altă natură.

Romanian Voice transmite:
- știri curente din România (subtitrate parțial în

limba engleză).
- informații din comunitățile româno-americane.
- informații din viața americană
- tradiții românești, obiceiuri, documentare

istorice, programe culturale, reportaje, muzică,
umor.

- publicitate și alte subiecte de interes din viața
românească.

Conținutul revistei șI programele TV au în vedere
preferințele comunității de limba română.

Romanian Voice și revista realizează 
programe care să servească interesul comunității
românești, minunatei țări în care trăim și neamului
căruia îi aparținem.

Romanian Voice își acoperă cheltuielile din
reclamele prezentate, sponsorizările și donațiile
primite de la cei care apreciază efortul nostru
pentru păstrarea și afirmarea spiritului românesc
pe pământ american. 

Opiniile dumneavoastră - ca telespectatori șI
cititori - despre Romanian Journal și despre
emisiunile de televiziune ale Vocii Românești ne
sunt de un real folos.

Vă mulțumim.
ROMANIAN VOICE

•• Restaurantul Bucharest angajeaza ospatar si
lucrator în bucatarie, part time sau full time.
Tel.: (718) 482 - 9588

•• Looking for someone to help develop and
maintain social network like facebook, linked-in
tweeter Contact elias at raccny@aol.com.

•• Doamna serioasa, caut de lucru, interna sau externa:
îngrijire batrâni sau copii. Tel.: (516) 851-5833 

•• În Sunnyside, închiriez o camera cu intrare separata,
acces la baie si bucatarie; libera la 1 iunie. 
Tel.: (347) 242 - 3725

•• Doamna serioasa si muncitoare, calma, cu experienta,
caut de lucru la îngrijire batrâni sau copil, interna, 5 -7 zile
pe saptamâna în Nassau, Queens, Fork West. 
Tel. (516) 633-9505 sau (516) 777- 7467

•• Caut de lucru la copii sau batrâni. Tel.: (347) 336 - 0927

•• Salon de cosmetica in midtown Manhattan, 
caut partener pentru a imparti chiria. Tel.: (212) 751-6169

•• Vând urgent apartament în Bucuresti, 2 camere,
semicomandat, etaj 6 din 10 (3 apartamente pe etaj), 2
lifturi, f. bine întretinut, interfon, zona Agip (intersectie 1
Mai cu Calea Grivitei - blocul cu Mega Image). Pret:
59.000 euro; tel. (646) 321 - 5886. Inf. in Bucuresti:
0721814556

•• Barbat singur, fara obligatii, 50 ani, caut prietena. 
Tel.: (347) 878-4429

•• Cautam doamne serioase pentru curatenie, interne sau
externe. Aplicatie gratis. Tel.: (917) 697 -1234 
sau (516) 570-6544 

•• Caut doamna (domnisoara) pentru a împarti un
apartament cu 2 dormitoare în Woodside
(48 St cu 48 Ave). Tel.: (347) 255- 5031

•• Studio-apartament foarte frumos, de închiriat în
Brooklyn (lânga Mill Basin); intrare separata; ideal pentru
o doamna nefumatoare; electrica si încalzirea incluse în
chiria de $795. Telefon: (718) 241 - 0635

•• Camera de închiriat în Elmhurst, $450 pe luna. 
Tel.: (917) 583-2564, (914) 980-7704

•• Angajez manichiurista sau esteticiana cu licenta în
Glendale. Tel.: (347) 598 - 0062

•• Doamna serioasa, cu experienta si recomandare, caut
de lucru ca babysitter, la persoane în vârsta sau la
curatenie. Tel.: (718) 497 - 0256

•• Angajam doamna iubitoare de copii, cu experienta si
bune referinte, interna, pentru ingrijire baietel de 8 luni, în
nord New Jersey. Tel.: (201) 245- 1995

•• Doamna serioasa, cu experienta, caut de lucru, intern,
îngrijit batrâni, copii sau menaj. Tel. (917) 406-1920

•• Caut babysitter pentru o fetita de 2 ani si jumatate, de
preferinta interna, în zona Bronx. Tel.: (347) 277-1999 sau
(718) 916-1295.

•• Ofer spre închiriere un studio-apartament, intrare
separata, $750, totul inclus. Tel.: (718) 241 - 0635

•• Ofer spre închiriere o camera decomandata unei
persoane nefumatoare, in Glendale. Tel.: (646) 642 - 8321

•• Închiriez unei doamne sau domnisoare o camera
separata, aproape de metrou, în Woodside. 
Tel.: (718) 607 - 6295

•• Doamna, caut de lucru babysitter sau la batrâni.
Tel.: (718) 433 - 1129

•• Tânar român (29 ani), doresc sa ma casatoresc cu o
fata care are cetatenie americana. Tel.: (347) 845 - 3123;
e-mail: bajenica_viorel@yahoo.com

•• Închiriez o camera unei doamne în Ridgewood. Pentru
relatii sunati la (646) 500 - 1912 si lasati mesaj.

•• Barbat de 53 ani, fost asistent medical în România,
caut de lucru. Am experienta cu batrâni, cu copii, sunt
priceput în casa si în orice domeniu. Tel  (917) 539 - 9495

•• Caut babysitter externa, pentru un baietel de 9 luni.
Locuim in Sunnyside. Tel. (646) 250 - 8713

•• În apartament nou, o cameră de închiriat în
Ridgewood. Tel. (718) 913-1520

•• Studentă, caut cameră de închirirat, separată sau să împart
apartamentul cu o persoană de gen feminin. Plătesc $400 sau
maximum $500 cu utilități incluse. Tel. (347) 275-0880

•• Închiriez apartament one bedroom unei doamne sau
unor tineri căsătoriți, cu serviciu stabil, în Brooklyn, Bay
Ridge, aproape de metroul N.  Tel. (716) 234-5869

•• Tânara avocata, 35, atragatoare, dubla cetatenie,
doresc cunostinta cu un intelectual 35 - 45, înalt,
inteligent, simpatic si dornic de a întemeia o familie.
Tel. (646) 398-3989

•• Închiriez unei doamne (domnisoare) camera separata,
spatioasa, aproape de metrou, în Astoria. 
Tel. (718) 607-6295

•• Home attendant cu experienta caut de lucru prin
agentie de stat care solicita lucrator si vorbitor de limba
româna. Tel. (718) 607-6295

• • Inchiriez camera mare cu acces la bucatarie si baie,
in Queens Boulevard, Sunnyside cu 44 Street.
Va rog sunati la 646-824-9922

•• Vând teren, 2600 metri patrati, Fântâna Miorita,
lânga Gara Baneasa. Tel: 011 40 723603647

•• Salon modern de coafură situat în Astoria angajază
urgent tinere ambiţioase pt. poziţile de coafeză (cu sau
fără clientelă) şi şamponeză (asistentă)
Cell. 646-772-8475  Tel. 718-728-1010

•• Proprietate Comercială 3 1/2 apt, curte, bucătărie şi 2
magazine cu ieşire stradă principală. Posibilităţi multiple.
Hazleton, PA. Tel 717-639-1705
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