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“Trăieşti o singură dată în viaţă, dar dacă trăieşti drept, o dată este destul! “
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Pentru cele 32 de locuri ale
României din Parlamentul European, pe 25 mai se vor "bate" 15 formaþiuni politice ºi 11 candidaþi independenþi, dacã Biroul Electoral
Central nu va sesiza nereguli cu
privire la candidaturile depuse pânã
la termenul limitã, 26 martie.
Formaþiunile politice care
ºi-au depus candidaturile la BEC
pentru alegerile europarlamentare
sunt:
1. Alianþa Electoralã PSD-UNPRPC
2. Partidul Democrat Liberal
3. Partidul Naþional Liberal
4. Uniunea Democratã Maghiarã din
România
5. Partidul Miºcarea Popularã
6. Partidul Noua Republicã
7. Partidul Naþional Þãrãnesc Creºtin Democrat
8. Partidul Poporului Dan-Diaconescu

EUROPARLAMENTARELE!
9. Partidul Dreptãþii Sociale
10. Partidul Ecologist Român
11. Alianþa Naþionalã a Agricultorilor
12. Forþa Civicã
13. Partidul Verde ºi Alternativa
Socialistã
14. Partidul România Mare
Candidaþii independenþi
care ºi-au depus candidaturile pentru
scrutinul din 25 mai sunt:
1. Georgiana Corina Ungureanu
2. Filip Constantin Tiþian
3. Adrian Toader
4. Dãnuþ Liga
5. Vasile Iustuc
6. Nicolae Toteanu
7. Paul Purea
8. Pericle Capsali
9. Peter Costea

10. Mircea Diaconu
11. Valentin Eugen Dãeanu
BEC va decide pânã pe 5

CALENDARUL EVALUĂRII NAŢIONALE 2014
- 13 iunie - Încheierea cursurilor
pentru clasa a VIII-a
- 16 - 18 iunie - Înscrierea la
Evaluarea Naþionalã
- 23 iunie - Limba ºi literatura

românã - probã scrisã
- 24 iunie - Limba ºi literatura
maternã - probã scrisã
- 25 iunie - Matematicã - probã
scrisã

- 27 iunie - Afiºarea rezultatelor
(pânã la ora 16.00)
- 27 iunie - Depunerea contestaþiilor (orele 16.00 - 20.00)
- 28 iunie - 30 iunie - Rezolvarea

aprilie dacã admite sau respinge
candidaturile, iar contestaþiile vor
putea fi depuse pânã pe 10 aprilie.
contestaþiilor
- 1 iulie - Afiºarea rezultatelor
finale dupã contestaþii
Examenele vor fi fi supravegheate
video, iar camerele vor fi instalate ºi
în sãlile în care se descarcã subiectele, precum ºi în sãlile în care
se evalueazã lucrãrile scrise.

Timbrul de mediu şi noua taxă auto
La un an de la introducerea timbrului de mediu, prevederile în materie au fost modificate de
parlamentari, astfel încât noi categorii de autovehicule vor fi scutite
de la platã. Începând din 15 martie,
timbrul de mediu, ce înlocuieºte
vechea taxã de poluare, se plãteºte,
fiind reglementat de OUG nr.
9/2013. Conform prevederilor instituite la acea datã, timbrul de mediu
este plãtit o singurã datã, în urmãtoarele situaþii: când un autoturism
este înmatriculat pentru prima datã
în România; când un autoturism
este reintrodus în parcul auto naþional, în cazul în care, la momentul
scoaterii sale din parcul auto naþio-

nal, proprietarului i s-a restituit valoarea rezidualã a timbrului; pentru
maºinile rulate pentru care nu a fost
achitatã nicio taxã de poluare/înmatriculare, timbrul de mediu se va
plãti cu ocazia transcrierii dreptului
de proprietate ºi pentru autoturismele rulate pentru care s-a dispus
de cãtre instanþe restituirea sau
înmatricularea fãrã plata unei taxe
de poluare/ de înmatriculare. Timbrul de mediu în aceastã situaþie va
fi achitat tot cu ocazia transcrierii
dreptului de proprietate.
OUG nr. 9/2013 este în
vigoare deja de un an, însã normele
de tehnicã legislativã stipuleazã ca
pentru a produce efecte pe termen

MAXIMA LUNII
Vreau să mai simt acel fior curat şi
acum, când pătrund într-o biserică!
Doresc să cred - din nou - că Dumnezeu
îmi vorbeşte prin gura slujitorilor Săi!
Visez să retrăiesc momentul revelaţiei
învăţămintelor din Cartea Sfântă!
Astăzi, Biserica a învăţat doar să ceară
şi a uitat să ofere!

nelimitat, ea trebuie adoptatã prin
lege de Parlamentul României. Lucru care s-a
ºi întâmplat, întrucât parlamentarii au aprobat
marþi, prin vot final, legea de aprobare ºi modificare a acestei OUG. Mai mult decât
atât, Legislativul a pregãtit ºi forma
pentru promulgare a acestui act normativ.
Legea adoptatã recent de
deputaþi nu doar aprobã OUG nr.
9/2013, ci o ºi modificã, introducând douã noi categorii de
autovehicule ce vor fi scutite de la
plata timbrului de mediu.
Concret, potrivit prevederilor încã în vigoare, sunt exceptate
de la plata timbrului de mediu
autovehiculele: ce aparþin misiunilor diplomatice, oficiilor consulare ºi membrilor acestora, precum ºi altor organizaþii ºi persoane
strãine cu statut diplomatic, care îºi
desfãºoarã activitatea pe teritoriul
României; cele special modificate
în scopul conducerii de cãtre persoanele cu handicap, precum ºi în
scopul preluãrii ºi transportãrii per-

soanelor cu handicap grav sau
accentuat; cele destinate a fi utilizate de forþele armate, forþele de
securitate a statului, de poliþie, de
jandarmerie, de poliþia de frontierã,
de pompieri, cele destinate serviciilor de ambulanþã ºi medicinã,
autovehiculelor speciale echipate
corespunzãtor pentru acordarea ajutorului de urgenþã, precum ºi
autovehiculelor speciale destinate
serviciilor de descarcerare ºi de
stingere a incendiilor; cele dobândite prin moºtenire; cele încadrate
în categoria vehiculelor istorice;
cele destinate competiþiilor sportive, precum ºi cele donate instituþiilor de învãþãmânt, sãnãtate ºi culturã, ministerelor, altor organe ale
administraþiei publice, structurilor
patronale ºi sindicale reprezentative
la nivel naþional, asociaþiilor ºi fundaþiilor de utilitate publicã.
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Să adormi Putin, să te visezi Petru cel Mare,
dar să te trezeşti Stalin!
umplându-le, apoi, cu ruºi, dar ºi
fãcându-le - în mod artificial ºi
voluntar - dependente economic
unele de altele, fapt care astãzi
creazã insurmontabilitãþi în dezvoltarea liberã ºi independentã a
multor state ex-sovietice.
Nu mai este un secret
pentru nimeni cã Putin l-a gãsit
vinovat pentru desfiinþarea
URSS-ului pe Gorbaciov, afirmând cã principalul sãu scop este
"refacerea vechiului imperiu
sovietic", iar recentele evenimente din Crimeea confirmã aceastã
dorinþã a "þarului". În timpul discursului susþinut în faþa Parlamentului, prin care anunþa
anexarea de jure a peninsulei
Crimeea, Putin a cãutat înþelegere la germani. A fãcut apel la
conºtiinþa istoricã a Germaniei ºi
la anul 1989, când Zidul Berlinului s-a prãbuºit sub greutatea
dorinþei de unificare a nemþilor ºi
a eforturilor cancelarului Helmut
Kohl, iar aceastã parte a discursului sãu a creat vâltoare pe
culoarele Bruxelles-ului, unde
lipsa de unitate a UE este acut
simþitã, dar inabil mascatã. UE
nu este, deocamdatã, un monolit,
ºi nici nu joacã teatrul fals de a
încerca sã parã unul. ªi, aºa cum
umbra URSS încã planeazã
asupra statelor baltice ºi Estului
Europei, la fel ºi balastul istoriei
europene creeazã fricþiuni în interiorul actualei construcþii politico-economice. Putin va miza în
continuare pe aceastã carte!
Rãmâne de vãzut dacã Bruxellesul se va ridica la înãlþimea
celei mai mari provocãri geopo-

Suntem singuri!
Ne naºtem singuri ºi
murim singuri, nota, pe o manºetã
de carte, spre aducere aminte ca
subiect al altei cãrþi, un servitor cu
condeiul al bibliotecii. Da, aºa par
a sta lucrurile. Ce se petrece, mã
întreb eu, între cele douã singurãtãþi? Rãmânem tot singuri?
Exclus, îmi rãspund. Singurãtatea
e pulverizatã de nãvala prietenilor,
iubirea o populeazã cu înaripate
visãri, cu excepþia cazurilor când
devine singurãtate-n doi, viaþa
socialã dã în clocot, nu mai ai cum
trãi singur. Singurãtatea poate vira
într-o anchilozã sufleteascã. Te
oprimã ºi sufocã. Nu despre
aceastã tragicã, nostimã ºi delicatã
singurãtate cutez sã scriu azi câteva rânduri, ci despre singurãtatea
mea ca þarã ºi ca popor. În
copilãrie, bunicul din partea
mamei, lângã care am crescut, îi
aºtepta, zi ºi noapte pe americani.
Se trezea din somn pãrându-i-se

cã a auzit avioane. Avioanele
americane care sã ne scoatã de sub
ruºi. Ne trezea ºi pe noi, pe mine ºi
pe bunicã ºi ne punea sã ascultãm.
Noaptea era ciobitã discret de
lãtratul unui câine care readormea
ºi el la loc. Ascultaþi! - zicea
bãtrânul ºi ochii lui de un albastru
senin strãluceau de emoþie în
noapte. Nu auzeam nimic. Nici
vorbã de bombardiere americane
care sã-i alunge pe ruºi. Eu citeam
Dostoievski ºi Tolstoi ºi bãtrânul
înghiþea greu explicaþiile mele cã
nu toþi ruºii sunt sovietici. El nu-i
înghiþea ºi gata, de când trecuserã
prin sat cu rãzboiul, alergând
femeile ºi mai apoi, luîndu-i
pãmântul. Am rãmas singuri.
Singuri în gura lupului.
Dupã 89 a reînviat speranþa de a nu mai fi singuri ca
popor, ca þarã. Am intrat în UE ºi
bag samã cã suntem tot cam singuri. Am intrat în NATO ºi sin-

litice din ultimele douã decenii.
Principala fisurã a unitãþii europene în sancþionarea
Moscovei pentru cãlcarea în
picioare a suveranitãþii altui stat,
este reprezentatã de interesele
economice diferite ale puterilor
UE. Aceastã asimetrie va lucra
de la sine în favoarea rusului. Cât
de eficient, se va vedea în sancþiunile impuse de UE, mai exact în
poziþia Germaniei, al treilea cel
mai important partener comercial
al Moscovei. Îl doare la bascã pe
"þar" de ameninþãrile licuriciului
ºi a cârdului disonant de voci
occidentale privind sancþiunile
politice: rusul nu ezitã sã le
aminteascã în mod brutal occidentalilor cã aceºtia îºi încãlzesc
"fundurile descãrnate sau cele
plesnind de celulitã" cu gazele
ruseºti! ªi, oricum, nici SUA,
nici UE nu intenþioneazã sã-ºi
bage companiile în faliment,
obligându-le sã denunþe legãturile economice cu Rusia, cunoscând foarte bine cã economicul transcende politicului.
Degeaba Obama declarã
tuturor care îºi fac timp sã-l
asculte cã "acesta nu este un nou
Rãzboi Rece, SUA ºi NATO nu
îºi doresc o confruntare cu Rusia!". Analiºtii politici raþionali
de pe ambele maluri ale Atlanticului nu marºeazã defel pe aceastã afirmaþie naivã, adãugând
cu tãrie ºi argumente irefutabile
cã "acest nou Rãzboi Rece va fi
unul mai tenebros, mai complex
ºi mai sofisticat decât cel recent
încheiat", preluând spusele ideologului preºedintelui Putin care

afirmã cã
"recentele evenimente din
Crimeea au consemnat sfârºitul liberalismului în Rusia ºi
începutul patriotismului". ªi
atunci, se mai gândeºte cineva
la implicaþiile acestor atenþionãri-ameninþãri asupra vieþii oamenilor din regiunile vizate de
spiritul revanºard al Moscovei?
Graniþele lumii nu mai
sunt de mult timp "bãtute în
cuie": flamanzii ºi valonii nu se
mai suportã sub aceeaºi umbrelã,
prin Catalonia suflã (cam de multiºor) vânt de libertate, scoþienii
vor sã lipseascã imperiul britanic
de o veche nestematã, iar Veneþia
se viseazã republicã independentã. În acest context ce am putea sã
le
reproºãm
"conflictelor
îngheþate" din fostele teritorii
ruseºti, mai ales când au sub
nasul lor recentele evenimente
din Crimeea? ªi apoi nu trebuie
sã omitem posibilitatea ca rusofonii, aflaþi de zeci de ani între
graniþele fostelor republici sovietice, vor începe sã-ºi manifeste,
public ºi gãlãgios, diverse nemulþumiri faþã de administraþiile
cãrora le aparþin acum ºi dorinþa
de realipire la Mama Rusia, invocând "dragostea pentru votcã,
balalaice ºi kazacioc", aceste
"argumente" îi pot da ocazia
aºteptatã de Putin sã-ºi "încordeze muºchii", sãrind imediat în
ajutorul lor, ºi deschizând noi
puncte fierbinþi pe harta Europei.

gurãtatea noastrã, la graniþa
alianþei, s-a lungit ºi s-a lãþit cât
un rãzor între douã superputeri.
Ãºtia, dacã se vor bombarda vreodatã, nu se vor bombarda la ei
acasã, ci departe de ai lor, în bãtãtura mea. Singurãtatea mea pe
graniþã e ca a lui Fernandel într-un
film care se chema "Legea-i lege".
El se nãscuse într-o odaie care s-a
nimerit, cu casa care o conþinea,
pe graniþa dintre Franþa ºi Italia ºi,
birocraþiile celor douã þãri se
încãpãþânau sã nu-l recunoascã.
Filmul se încheia cu personajul
jucat de marele actor mergând singur ºi amãrât, pe linia de graniþã,
atent sã nu lunece într-o parte sau
alta, unde singurãtatea lui ar fi
însemnat temniþã. Citesc, cu un
evlavios dezgust, analize care îmi
povestesc despre cât uriaº interes
au unii sã se împrieteneascã, sã se
asocieze, sã se combine cu noi,
ameliorându-ne singurãtatea. Curând aceste împrieteniri se cer decontate, ceea ce îmi aratã cã tot
singuri suntem. Prietenia în lumea
de azi e pe bani ºi pe interese. Ca

ºi prietenia - un nonsens de altfel din politicã.
Suntem singuri, domnilor confraþi. Nu doar când ne
naºtem ºi murim, ci ºi ca naþie. ªi
aºa sunt toþi. Nu doar noi suntem
singuri. Sunt ºi alþii. Numai cã ei
au priceput mai devreme ceea ce
nouã ne scapã. Nemþii sunt ºi ei
singuri, dar au clãdit, din cenuºa
rãzboiului, cea mai prosperã economie europeanã. Singuri au clãdit-o. Noi tot aºteptãm miracole
din cer, din UE, de la NATO, iar
þara, datã pe mâna unor netrebnici,
se tot duce în jos.
Singurãtatea nemþilor sau
evreilor sau americanilor se bazeazã pe patriotismul celor pe care
ºi i-au pus în frunte. Ai noºtri au
mereu pe buze gustul otrãvit al
trãdãrii. Noi suntem singuri în singurãtatea noastrã, gospodãritã de
niºte vrãjmaºi pe care ni i-am produs, aici, la noi, din aluatul fiinþei
noastre, devenite deodatã beteagã,
prin patent autohton.
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Istoria umanitãþii - din
pãcate sau din fericire -, din timpuri imemoriale, a acumulat
rãspunsuri valabile pentru toate
situaþiile în care s-ar putea afla la
un moment dat omenirea, dar
foarte puþini dintre liderii mondiali ai momentului au astãzi rãbdarea ºi înþelepciunea sã le caute,
sã le înþeleagã ºi, eventual, sã le
foloseascã. Rãsfoind - imaginativ
- paginile îngãlbenite de vreme,
adesea stropite cu sângele ºi
sudoarea celor implicaþi, ce putem constata? Imperiile, indiferent de numele, întinderea sau
bogãþiile acumulate, modul în
care au fost edificate - prin tãiºul
sabiei sau arsura glonþului -, n-au
rezistat probei timpului! Mari
conducãtori de oºti, împãraþi,
regi, dictatori, personalitãþi benefice sau malefice - ale vremurilor trecute, chiar cunoscând
deznodãmintele, n-au þinut cont
de atenþionãrile istoriei, antrenând în aventurile lor belicoase
popoare întregi, timp îndelungat.
Nu este nicidecum un lucru facil
sã aduni laolaltã popoare diferite
ca limbã, culturã, religie sau obiceiuri, darmite sã le conduci dupã
propria gândire sau interes.
Imperiul care a durat cel
mai mult în lupta cu timpul a fost
cel sovietic, edificat iniþial de
Petru cel Mare, dar conducãtorul
care a ºtiut cum sã-ºi þinã teritoriile laolaltã a fost sângerosul dictator Stalin. Realizând pericolul
unor eventuale distrugeri ale
"colosului cu picioare de lut",
Stalin a dislocat popoare întregi
din teritoriile luate în stãpânire,
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RESTITUIRE
Sumele care trebuie
restituite de stat, conform hotãrârilor judecãtoreºti, reprezentând taxa auto, dobânda aferentã,
cheltuielile de judecatã ºi alte
sume, devenite executorii pânã la
31 decembrie 2015, vor fi plãtite
doar într-un interval de cinci ani,
cu plata anualã a numai 20 la sutã
din valoare.
SINOD
Biserica Ortodoxã a anunþat un eveniment ce va avea
loc dupã 1.100 de ani! Este vorba
despre Marele Sinod al Bisericii
Ortodoxe, care se va reuni în anul
2016, la Biserica Sfânta Irina din
Istanbul, unde a avut loc cel de-al
doilea Sinod Ecumenic, din anul
381.
AMENDĂ
TVR se aflã în plin scandal cu Consiliul Naþional al Audiovizualului, dupã ce acesta a
decis amendarea postului cu
70.000 de lei pentru o emisiune
despre MS Regele Mihai. Marilena Rotaru, realizatoarea emisiunii care a declanºat scandalul,
susþine într-o scrisoare deschisã
adresatã Consiliului, cã: "Reacþiile CNA-ului sunt dictate în cea
mai mare parte numai de comandamente politice, comandamente
care transformã ºi CNA-ul într-o
instituþie care, luptând împotriva
adevãrului, degradeazã ºi distruge
aceastã naþiune".
RECUNOAŞTERE
Rãzvan Temeºan, cel
mai controversat preºedinte al
Bancorex, a recunoscut cã a fost
ofiþer sub acoperire al Serviciului
de Informaþii Externe! Misiunea
lui era sã gãseascã ºi sã recupereze banii din conturile secrete
din strãinãtate ale familiei Ceauºescu. A recuperat o parte din
bani, care "au ajuns pe mânã unor
personaje extrem de puternice".
Bancorex, unul dintre cele mai
rãsunãtoare eºecuri bancare postdecembriste, a fost în anii de dupã
Revoluþie banca celor aleºi. Puþini
aveau privilegiul de a intra pe lista
scurtã a celor care primeau bani
cu dobânzi extrem de mici, cei
mai mulþi fiind oameni cu funcþii
importante în stat ori apropiaþi ai
acestora.
COD
Ministerul Educaþiei
pregãteºte proiectul Codului etic
pentru învãþãmântul preuniversitar. Printre altele, acesta urmeazã
sã le interzicã profesorilor sã cearã ºi sã primeascã bani, cadouri
sau servicii, sã colecteze fonduri
de la elevi sau pãrinþi. De asemenea, noul cod incrimineazã protocolul pentru examene, evaluãri,
olimpiade ºi alte concursuri ºcolare. Un alt articol se referã la faptul cã unui cadru didactic îi este
interzis sã fie profesorul propriului copil sau al unei rude de pânã
la gradul al treilea, excepþie
fãcând atunci când este singurul
profesor care predã respectiva
disciplinã în ºcoalã.
TOP
Universitatea BabeºBolyai din Cluj-Napoca a fost
inclusã în topul 500 al celor mai
bune instituþii de învãþãmânt
superior, realizat de Comisia Europeanã, alãturi de aceasta în clasament fiind prezentã ºi Universitatea Bucureºti. Criteriile ce
stau la baza acestui top sunt ... c
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OPINII

TVR, liderii maghiari, Fuia şi vânzarea României la hectar!
Oamenii îl aratã cu degetul pe Stelicã, fãrã sã priceapã cã
bietul de el nu poate sta de lemn
Tãnase când stãpânii care l-au
cocoþat pe tronul TVR îi cer sã execute. Veleitari nocivi, duºmani ai
românilor sunt cam peste tot în
funcþiile publice cheie. Încã unul în
plus nu face gaurã în cer! La câte
minunãþii scotea pe ecran, cu o
minã flegmaticã ºi plictisitã, era evident cã se strãduia sã facã sãritura
olimpicã din irealitate la postul
naþional. Credeþi cã personajul aterizat în fotoliul de director, ca
musca în doniþa cu lapte, ia mãsuri,
aºa, de capul lui? Nici vorbã! E un
executant docil. Când a întrerupt,
printr-un simplu telefon, la numai
opt minute de la începerea difuzãrii,
"Moºtenirea clandestinã", documentar cu celebrul istoric Larry
Watts, realizat de Monica Ghiurco,
Stelicã ºi-a dat în petic. A vrut sã
arate cine e el, ºi… cu asta, ori îºi va
lua zborul ca pãsãrile cãlãtoare, ori
îºi va consolida cuibul. Cârdãºia cu
prieteni de talia fermierului de la
Dunãre, care, vã amintiþi, a lansat în
presã, mai câþiva ani în urmã,
invenþia odioasã cã "românii ar fi
mâncat lebedele din nu mai ºtiu
care lac din Viena", este chiar auguralã conturãrii portretului sãu de intelectual preocupat de metafizica
ridicolului.
"Demis în mod abuziv ºi
ruºinos din ordinul lui Bãsescu de
un parlament obedient ºi poltron",
afirmã o sursã din cadrul televiziunii naþionale, "Valentin Nicolau a
fost un bun preºedinte ºi un manager de excepþie al TVR. A lãsat
multe milioane de euro în conturile
instituþiei, necesare refacerii blocului-turn al televiziunii, degradat la
cutremurul din 1977 ºi reparat de
mântuialã. Tudor Giurgiu, urmãtorul preºedinte, numit la propunerea Monei Muscã pentru cã
fãcuse un clip electoral pentru PNL,
a fãcut praf banii lãsaþi de Valentin
Nicolau, sponsorizând tot felul de
ONG-uri ºi prin alte numeroase
inginerii suspecte. Nimeni nu a

cerut pânã azi un audit. Majoritatea
ºefilor care au urmat la conducerea
TVR au fost, cea mai mare parte,
niºte incompetenþi...", deveniþi,
odatã cu Stelicã, o tradiþie. "Astãzi
TVR este falimentarã ºi în profundã
crizã." Actualul paºã, optimist din
cale-afarã ºi pus pe fapte mari, a
afirmat cu infatuare: "Dupã interimat, voi face restructurãri foarte
repede ºi chirurgical în ierarhia
TVR". Cam sigur pe el, deºi nu cred
cã se va pensiona din televiziune,
Stelicã vrea în plus o majorare a ilegalei taxe radio-tv. Domnule
strateg, nici n-ai pãºit bine în instituþie ºi te gândeºti la banii poporului! Taxa aceasta este ilegalã ºi dacã
guvernele care s-au perindat la conducerea Þãrii erau sãnãtoase, o desfiinþau. Românii plãtesc abonament
la diferite firme de cablu. Nu le trebuie tuturor televizie naþionalã.
Mulþi români n-au nici mãcar radio,
darãmite televizor. Iar statul îi
sileºte sã plãteascã taxa radio-tv
prin factura de energie. Nu-i niciun
bai dacã trageþi obloanele!
Alþi bufoni, alte comédii
în instituþiile statului, alþi flãcãi 'nalþi
la stat ºi manevrabili la emisfere
continuã cu elan "patriotic" vechile
"succesuri" în Guvernul Ponta 4.
Costumaþi cu salopeta traficantului
de vorbe goale, ascunºi sub ºapca
arivistului, nomenclaturiºtii au
început livrarea promisiunilor electorale de furat cãciula propriului
popor. Bietele muºte cãzute în
mierea de la Palat nu pot zbura fãrã
sã fie ajutate de sfori nevãzute. Nici
cel mai urât gând al lui Obama nu
se vede, dar existã. Nici cel al lui
Putin nu se vede, dar este evident.
Noi, poporul, deºi vedem ce ni se
întâmplã, ne mulþumim cu poziþia
"pe loc repaus" ºi cu onoarea
"nereperatã", vorba lui Nenea Iancu.
Reintrarea neconstituþionalã a UDMR la guvernare, toleratã
de atâþia ani prin încãlcarea Constituþiei, este palma datã de Guvern
românilor, pentru simplul fapt cã,
udemereul nu este un partid politic,
ci o organizaþie cu caracter etnic,

care a fãcut destule românilor prin
revendicãrile antiromâneºti succesive. Presa greºeºte pentru cã acordã prea mare atenþie liderilor
maghiari care, în somnul iraþiunii
lor, viseazã cai verzi pe pereþii unui
þinut imaginar, instigându-ºi propria
etnie la violenþã ºi urã. Manifestaþiile maghiarilor, fermecaþi de
aiureala cu autonomia unui þinut
care nu-i al lor, nu se deosebesc
prea mult de manifestaþiile minoritãþilor sexuale, care ºtiu cã nu au
sorþi de izbândã în România, þarã cu
tradiþie creºtinã, stat naþional, unitar
ºi suveran.
Dacã pânã acum au vândut ieftin industria ºi bogãþiile subsolului, de ce n-ar vinde cu aceleaºi
unitãþi ºi solul? Mâine-poimâine, ºi
aerul de deasupra solului! Vândutã
la hectar, România este þara cu cea
mai mare suprafaþã agricolã cumpãratã de strãini ºi de unele fonduri de
investiþii, care deruleazã afaceri de
sute de milioane de euro. Strãinii
deþin în Þarã mai mult pãmânt decât
românii, controlând uriaºe suprafeþe
de teren agricol. Peste trei milioane
de hectare au fost vândute la preþuri
de zece ori mai mici decât în
Occident. De aceastã datã îi dau
dreptate ex-ministrului Agriculturii,
Stelian Fuia, când afirmã: "Terenul,
la ora actualã, este o investiþie mai
sigurã decât investiþia în aur". Vã
mai amintiþi de Fuia? Un alt campion al gafelor, care i-a luat lui
Funeriu ºi lui Vanghelie centura
neagrã de sub ochi, cu declaraþia
"pregãtirea mea a fost continuã ºi o
voi continua în continuare", iar
"gãina este un organism viu, care
face ouã în continuu, este o fabricã
ce nu poate fi închisã". România
deþine a ºasea suprafaþã agricolã ca
mãrime din UE, iar 30% din
suprafaþa arabilã a fost vândutã
strãinilor. Pãmântul ºi pãdurile
noastre au devenit capricii pentru
cãmãtari. Scriam acum doi ani în
editorialul "Harvard în codrul
românesc" cum cã, celebra Universitate Harvard, cel mai mare proprietar de pãduri din România,

CÂT VEI MAI ABUZA, LASZLO TOKES , DE RĂBDAREA
NOASTRĂ? DAR TU, TRAIAN BĂSESCU?
Nu cred cã mai este vreun
om cu mintea întreagã pe care sã îl
mire noile ºi mai mult decât
otrãvitele declaraþii ale lui Laszlo
Tokes fãcute în plenul Parlamentului European, prin care acest individ pentru care orice epitet negativ
este un nevinovat eufemism fãcea o
aberantã comparaþie între secuii din
România - "minoritari pe propriul
pãmânt" - ºi minoritarii ruºi din
Crimeea. Cu încheierea, cât se poate
de fireascã, în mintea înfierbântatã a
acestul notoriu iredentist, cã urmãtorul pas ar fi segregaþia teritorialã.
Ce ar mai urma dupã asta? Poate ca
acelaºi Laszlo Tokes sã cearã direct
de la Bruxelles un ucaz, cam în
genul Diktatului de la Viena…
Când am scris, cu câteva

rânduri mai înainte, cã nu cred ca un
om cu mintea întreagã sã se mire de
aceastã nouã ºi tot mai spurcatã
zicere a acestui Diavol în Sutanã,
m-am referit, în mod intenþionat ºi
direct, la faptul cã acest ins fãrã
Dumnezeu, fãrã fricã de lege ºi fãrã
ruºine nu face decât sã speculeze cât
poate (ºi cât mai poate, încã?!…)
toleranþa tãlâmbã a autoritãþilor statului de drepþi ºi, în ultimã instanþã,
complicitatea tacitã a MatrozuluiFãrã-Busolã.
Cum altfel aº putea sã
numesc faptul cã dez-onor justiþia
ultra-reformatã ºi supra-independentã - da, justiþia aia care se bãtea
cu capul pe nouã cãpãtâie nu care
cumva în presã sã aparã o vorbuliþã
despre procesele trucate, despre

Au şi americanii proştii lor!
"Zeci de mii de þigani au
protestat ieri într-una din cele mai
sãrace regiuni din România", a titrat
de curând CNN, referindu-se la
marºul organizat de secui în
Harghita ºi Covasna. Se pare cã
redactorii CNN au fost induºi în

eroare de mustãþile tipic secuieºti,
care nu sunt cu nimic diferite de cele
tradiþionale ale þiganilor.
În articol se precizeazã cã
"þiganii" au mãrºãluit pentru a cerºi
în grup. "Individual, cerºesc bani
sau mâncare. Odatã adunaþi câteva

rechizitoriile pe cât de câineºti pe
atât de mincinoase ºi despre
sentinþele nemernice, invalidate în
cascadã la CEDO -, nici pânã acum
nu s-a sesizat din oficiu auzind ºi
citind despre nenorocitele declaraþii
ale pastorului Tokes. Care declaraþii
reprezintã tot atâtea atentate directe
- deocamdatã numai la nivel oral,
strict declarativ - la adresa
Constituþiei României ºi a ordinii de
stat în þara noastrã ºi, prin aceasta,
îndreptate direct împotriva cetãþenilor sãi, români, maghiari, germani
ºi de alte naþionalitãþi?
Dar ce calificativ aº mai
putea da faptului cã individul care,
pentru încã vreo patruzeci ºi un pic
de sãptãmâni mai se face cã este
preºedintele României, adicã indizeci de mii, pretenþiile lor cresc:
cerºesc bani direct de la Guvern, dar
ºi teritorii întregi, pe care sã le conducã dupã bunul lor plac. O mentalitate care nu-ºi are locul în Europa
secolului XXI", apreciazã jurnaliºtii
americani.
Americanii militeazã pentru integrarea lor în societate, în
primul rând prin alfabetizare. Asta

deþine, printr-un fond de investiþii,
35.000 de hectare în codrii Vrancei.
Iar acum vor sã ne vândã pãdurile
înapoi, la un preþ exorbitant, dupã
ce le-au luat mai mult pe degeaba.
Un alt om de afaceri strãin a
cumpãrat pentru exploatare peste
2.000 hectare în pãdurile din
Dâmboviþa, care includ un important fond de vânãtoare. Combinatul
de la Sebeº, aflat în proprietatea
unor austrieci, toacã anual zeci de
mii de metri cubi de copaci. Nu
peste mult timp s-a zis cu aurul nostru verde!
Dacã înainte de 1 ianuarie
2014 strãinii puteau sã achiziþioneze
terenuri agricole doar dacã înfiinþau
o firmã româneascã, începând din
acest an, România le-a acordat
dreptul de a cumpãra direct. Mãsura
a fost înscrisã discret în tratatul de
aderare la UE. Eliminând restricþiile, achiziþiile de terenuri vor creºte
spectaculos, speculanþii se vor simþi
ca în rai în România. Fãrã un control strict din partea statului,
riscurile devin uriaºe. Autoritãþile
de la Bucureºti au dat un ajutor
preþios înstrãinãrii a 30% din
suprafaþa arabilã. Mult mai precaute
ºi fãrã sã se cramponeze de UE,
autoritãþile Bulgariei au blocat
vânzãrile de teren agricol strãinilor
pânã în anul 2020. La fel, marile
puteri agricole, Franþa, Germania,
Austria, care considerã terenul agricol un bun naþional. Autoritãþile de
la Bucureºti sunt oarbe ºi se prefac
a nu pricepe cã terenurile agricole ºi
pãdurile sunt cam singurele bogãþii
rãmase. România a devenit extrem
de permisivã cu strãinii, liberã
financiar, cu oportunitãþi ºi chilipiruri la discreþie pentru mafioþi.
Guvernanþii au reuºit sã dea pe
nimic bogãþiile subsolului, acum ne
scapã ºi de pãmântul agricol, cu
toate cã ONU ºi Banca Mondialã au
avertizat cã omenirea se va confrunta cu o gravã crizã alimentarã în
urmãtoarele decenii.
Maria Diana POPESCU,
Corespondenþã din Stuttgart
www.agero-stuttgart.de
vidul numit Traian Bãsescu, nu vrea
sã dea curs cererii legitime de îi
retrage "Steaua României", cea mai
înaltã decoraþie a statului român, stat
suvernan, indepedent ºi unitar, acestui duºman jurat ºi definitiv dovedit
al tuturor oamenilor cinstiþi care
trãiesc, în unitate ºi libertate, pe
aceste meleaguri? ªi nu se apropie
treaba asta foarte spurcatã de trãdarea interesului naþional? Ba bine
cã nu! ªi atunci?!… Sã mã mai mir,
iarãºi ºi pentru a câta oarã, dacã, nici
pânã la ora când scriu aceste rânduri, Delegitimatul Naþional, mai
bine zis Huhurezul din Dealul
Cotrocenilor, altminteri guraliv
nevoie mare,de data asta tace mâlc ºi
înghite spurcãciunile ce îi ies pe
gurã aºa zisului europarlamentar, cu
care este ºi frate de PPE? Nu mai
mai mir, doar iau act cu toatã scârba
ºi cu tot dispreþul.
ªerban CIONOFF
dupã ce au constatat cã peste 90%
dintre cei care au mãrºãluit nu
numai cã nu cunosc limba englezã,
dar nu sunt în stare sã se exprime
nici mãcar în românã. Mai mult,
marea lor majoritate nu deþin noþiuni elementare de istorie sau geografie. "Trãiesc în secolul greºit!",
au spus jurnaliºtii CNN despre ei.

c recunoaºterea în cercetare, calitatea predãrii ºi învãþãrii, dar ºi
deschiderea spre colaborãrile internaþionale cu alte universitãþi. În
total, au fost analizate 600 de universitãþi din toatã lumea, dintre
care 11 din România.
SCHIMBARE
Noile cãrþi de identitate
vor fi puse în circulaþie începând cu
1 aprilie ºi vor conþine mai multe
elemente de particularizare. Pe
lângã datele cu caracter vizibil
existente, noile cãrþi de identitate
electronice vor mai conþine: datele
din formatul tipãrit, cu excepþia
semnãturii olografe a titularului,
prenumele pãrinþilor titularului,
date biometrice ale titularului constând în imaginea facialã ºi imaginile impresiunilor papilare a
douã degete. Cartea de identitate va
avea încorporat un cip cu interfaþã
contact, iar Cartea electronicã de
identitate ºi Cartea electronicã
provizorie vor avea încorporate un
cip cu dublã interfaþã, cu contact ºi
contactless. Cip-urile includ microcontrolere integrate, cu capabilitãþi
de procesare criptograficã, memorie internã ºi au implementate
intern mãsuri de protecþie avansatã
împotriva accesului neautorizat ºi a
copierii/alterãrii informaþiilor conþinute .
RECORD
O comunã din România Valea Plopului din judeþul Prahova
- ar putea intra în Cartea
Recordurilor: are nu mai puþin de
28 de biserici! Locuitorii comunei
nu au canalizare, nu au cãmin cultural, nu au apã, dar sunt mulþumiþi
de faptul cã preotul a ridicat 28 de
biserici. Nu doar numãrul mare de
biserici este surprinzãtor, ci ºi
modul în care au fost construite.
"Am construit pentru copii, o bisericã la studenþi, am construit o bisericã la un azil, în satul meu natal,
unde a fost nevoie", a declarat
Nicolae Tãnase, preotul din Valea
Plopului. Numãrul mare de biserici
face ca Valea Plopului sã fie mai tot
timpul în sãrbãtoare, pentru cã
oamenii prãznuiesc hramul lãcaºurilor de cult. Reprezentanþii Patriarhiei Române spun cã nu este niciun pãcat ca preotul Tãnase sã slujeascã în toate bisericile.
COSTURI
Patriarhia Românã a
dezvãluit câþi bani sunt necesari
pentru a termina construirea
Catedralei Mântuirii Neamului.
"Iniþial, costurile lucrãrilor la roºugri, au fost estimate la 100 de milioane de euro. Dupã ce au fost
reevaluate calculele, odatã cu
finalizarea lucrãrilor din subteran,
costurile au scãzut cu 20 de milioane de euro. Astfel cã estimãm
ca în final suma sã fie de 80 de milioane de euro", a explicat pãrintele
Constantin Stoica, purtãtorul de
cuvânt al Patriarhiei Române. Pânã
acum au fost cheltuiþi aproximativ
25 de milioane de euro. Jumãtate
din sumã a venit de la autoritãþile
statului, iar cealaltã parte din þarã ºi
din strãinãtate. Viitoarea catedralã
patriarhalã se estimeazã a fi terminatã în 2016.
FALIMENT?
Încã un lanþ de magazine
pãrãseºte România ºi întreaga
Europã de Est. În þara noastrã a
înregistrat cele mai mari pierderi,
26 milioane de euro. Este vorba
despre retailerul austriac de bricolaj Baumax, care are 15 magazine
în România.

ŞTIRI

MIZILUL

Expresii şi
locuţiuni celebre
g SENSUS, NON AETAS,
INVENIENT SAPIENTIAM (lat.)
- Observaþia, nu vârsta, va aduce
înþelepciunea. Publius Syrus, "Sententiae". Observarea mediului înconjurãtor ºi a oamenilor dã cunoºtinþe ºi experienþã care valoreazã
mai mult decât anii trãiþi.
g SERVUM PECUS (lat.) - Turmã slugarnicã. Horaþiu, "Epistulae". Astfel înfiereazã poetul pe
imitatori. În genere, oamenii servili, linguºitori, fãrã personalitate.
g SIC TRANSIT GLORIA
MUNDI (lat.) - Aºa trece gloria
lumii. Thomas a Kempis, "Imitatio
Christi". Cuvinte adresate unui nou
papã, la alegerea sa.
g SI J'ECRIS QUATRE MOTS,
J'EN EFFACERAI TROIS (fr.) Dacã scriu patru cuvinte, voi ºterge
trei dintre ele. Boileau, "Satiras".
Vers celebru prin care se recomandã celor care scriu o mare exigenþã
faþã de propria creaþie.
g SIMILIA SIMILIBUS CURANTUR (lat.) - Asemãnãtoarele
se tãmãduiesc prin asemãnãtoare.
Percept al medicinei homeopatice.
g SINE AMICITIA VITAM
ESSE NULAM (lat.) - Fãrã prietenie n-ar fi viaþã. Cicero, "De amicitia". Elogiu suprem adus prieteniei
între oameni.
g SINE DIE (lat.) - Fãrã zi
hotãrâtã. A amâna un lucru fãrã un
termen precis.
g SINE QUA NON (lat.) - Fãrã
care nu se poate.
g SI TACUISSES, PHILOSOPHUS MANSISES (lat.) - Dacã
tãceai, filosof rãmâneai. Boethius,
"De consolatione philosophiae".
Cuvinte devenite proverbiale, prin
traducere, în numeroase limbi.
g SIT TIBI TERRA LEVIS
(S.T.T.L.) (lat.) - Fie-þi þãrâna
uºoarã. Inscripþie funerarã creºtinã
reprezentatã printr-un cerc tãiat de
o cruce ºi având gravat în fiecare
sfert de cerc iniþiala unuia dintre
cele patru cuvinte.
g SI VIS AMARI, AMA! (lat.) Dacã vrei sã fii iubit, iubeºte!
Seneca, "Epistulae ad Lucillium".
g
SI VIS ME FLERE,
DOLORENDUM EST PRIMUM
IPSI TIBI (lat.) - Dacã vrei sã mã
faci sã plâng, trebuie sã te doarã
mai întâi pe tine. Horaþiu, "Ars
poetica". Sinceritatea sentimentului este una din condiþiile forþei
emoþionale ale operei de artã.
g SI VIS PACEM, PARA BELLUM (lat.) - Dacã vrei pace,
pregãteºte-te de rãzboi. Vegetius,
"Epitome institutionum rei militaris". În sens mai larg, pentru a
apãra munca paºnicã, trebuie sã fii
oricând pregãtit sã dai o ripostã
hotãrâtã agresorului potenþial.
g SOL LUCET OMNIBUS (lat.)
- Soarele lumineazã pe toþi. Dicton
latin afirmând dreptul egal al tuturor oamenilor de a se bucura de
darurile firii.
g SOMETHING IS ROTTEN
IN THE STATE OF DENMARK
(engl.) - E ceva putred în Danemarca. Shakespeare, "Hamlet". Aluzie la o situaþie tulbure, ascunsã
încã aparenþei.
g STRUGGLE FOR LIFE
(engl.) - Lupta pentru existenþã.
Expresie pusã în circulaþie de
Darwin pentru a caracteriza
selecþia naturalã, în urma cãreia
supravieþuiesc numai indivizii cu
mare putere de adaptare.
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Originea rusofobiei la români
1878 este anul în care
"cauza Rusiei în România a fost
pierdutã pentru totdeauna". Tensiunile au apãrut când românii ºi-au
dat seama cã "apãrãtorii ortodoxiei"
voiau, de fapt, sã-i transforme în
gubernie. Momentul zero al sentimentului de ostilitate pe care românii îl încearcã faþã de ruºi a fost,
dupã toate probabilitãþile, rãzboiul
dintre aceºtia ºi turci din 18061812, "ºase ani în care pãmântul
Principatelor avea sã slujeascã din
nou de câmp de bãtãlie. ªi dacã, în
saloanele din Bucureºti ºi din Iaºi,
doamnele vor învãþa valsul, iar bãrbaþii vistul ºi faraonul, la þarã mizeria, jaful ºi hoþiile vor atinge un
nivel nemaicunoscut pânã atunci",
dupã cum scrie Neagu Djuvara.
Ironia e cã, iniþial, românii i-au
întâmpinat cu entuziasm pe "eliberatorii" ruºi. "În timpul rãzboiului
din 1768-1774, boierii moldoveni,
în marea lor majoritate, îmbrãþiºaserã cu înflãcãrare cauza Sfintei
Rusii, care, punându-se în fruntea
unei noi cruciade împotriva necredincioºilor, avea sã scape popoarele
creºtine de sclavia în care erau
þinute de secole. O mulþime de
cãlugãri ruºi, sosiþi în Principate, în
Transilvania ºi în toatã Peninsula
Balcanicã, pregãtiserã de mult terenul, dovedindu-se propagandiºtii
cei mai eficace ai acestor miºcãri
populare ºi de simpatie faþã de
"Rusia pravoslavnicã". Mii de
volintiri din Moldova ºi Muntenia
se angajaserã în armata rusã: la

sfârºitul rãzboiului, erau 12.000,
ceea ce înseamnã cã peste 1% din
populaþia bãrbãteascã se înrolase la
ruºi", relateazã Neagu Djuvara în
cartea sa "Între Orient ºi Occident"

UN SAT ÎNTREG,
ALUNGAT PE CÂMP ÎN
TOIUL IERNII
Românii ºi-au dat însã
destul de repede seama cã se înºelaserã, iar "eliberatorii" ruºi nu erau
apãrãtorii creºtinãtãþii, ci doar soldaþii unui alt imperiu, mai vorace
chiar decât îngrozitorii turci. "Pe
mãsurã ce adevãratele planuri ale
þarilor se dãdeau pe faþã, marii
boieri începuserã sã intre la bãnuialã. Pe de altã parte, comportamentul trupelor ruseºti de ocupaþie
din timpul rãzboiului din 17871791 întunecase mult imaginea
Rusiei în ochii poporului", povesteºte acelaºi Djuvara. Din epocã neau rãmas mãrturii zguduitoare ale
cruzimii la care se dedau ruºii pe
teritoriul Moldovei ºi al Munteniei.
Contele francez Louis Langeron,
general în armata rusã la sfârºitul
secolului al XVIII-lea, nota în
"Memoriile" sale un episod petrecut
în Moldova în timpul campaniei din
iarna anului 1788: "Iatã un exemplu, dintr-o mie, de ce era în stare
cruzimea ruºilor. Enervat pentru cã
o furtunã îi afectase armata, generalul rus Kamenski a poruncit sã fie
decapitaþi prizonierii tãtari, iar un
evreu suspect sã fie legat gol de un
stâlp ºi stropit cu apã la minus zece
grade Celsius, lãsându-l sã moarã

îngheþat. Apoi a dat foc unui sat
întreg ºi i-a alungat pe locuitori pe
câmp, în ger ºi zãpadã, lãsându-i sã
moarã de frig ºi de foame. În final,
acest general Kamenski a dat ordin
ca toate animalele care nu fuseserã
ucise, sã fie strânse ºi trimise în
Rusia, pe moºiile sale".
Deºi lefegiu în armata
þarului, nobilul francez nu împãrtãºea metodele pe care le
foloseau colegii sãi ruºi: "Am putut
judeca grozãviile la care ofiþerii
noºtri se dedau prea adesea în
Moldova ºi, chiar dacã n-aº fi fost
martor, aº fi putut judeca ºi dupã
teama cumplitã de care este cuprins,
dintr-o datã, un þãran moldovean
când vede cã-i intrã în casã o uniformã ruseascã. Rãmâne împietrit ºi nu
mai este în stare nici sã zicã, nici sã
facã ceva. Degeaba îi ceri, îl rogi, îi
dai bani ca sã-þi facã vreun serviciu
oarecare, moldoveanul nu mai e
bun de nimic ºi rãmâne ca o stanã de
piatrã. (...)".
Deja, în timpul rãzboiului
ruso-turc din 1806-1812, boierii din
þãrile române nu le mai erau favorabili ruºilor, pe care-i priveau cu
teamã ºi-i suspectau cã vor "uita" sã
mai plece. Iatã ce scria un alt
francez, prinþul Joseph de Ligne, în
timpul rãzboiului ruso-turc din
1787-1791: "Nu s-a mai pomenit o
situaþie precum a oamenilor aceºtia,
bãnuiþi de ruºi cã i-ar prefera pe austrieci, în timp ce aceºtia îi cred mai
legaþi de turci; de fapt, ei doresc plecarea celor dintâi, la fel de mult cum

Ce-au fost şi ce-au ajuns brandurile comuniste?
Vã prezint câteva mãrci
ale Epocii de Aur, care, ºi la aproape
un sfert de secol de la "revoluþie",
mai trezesc nostalgii.

Fabrica de cristaluri
Vitrometan - Mediaº
Un exemplu de mãrire ºi
decãdere din industria româneascã
este fabrica Vitrometan, Mediaº.
Acolo s-au fãcut candelabrele de la
Casa Poporului. Dacã înainte de
Revoluþie în fabrica lucrau 4.500 de
oameni, acum uzina mai are 200 de
muncitori. Anul 1972. Fabrica din
Mediaº omologheazã cristalul de
Vitrometan ºi deschide prima secþie
din România specializatã în producerea de obiecte din cristal. Minunãþiile ieºite din mâinile sticlarilor
pleacã la export în Japonia, Statele
Unite, Franþa. Pentru cea mai
importantã comandã din istoria
uzinei, cele 700 de candelabre din
Casa Poporului, muncitorii au lucrat
mai bine de cinci ani. Înainte de
Revoluþie, nu exista familie din
Mediaº sau din împrejurimi care sã
nu aibã pe cineva angajat la
Vitrometan. Imediat dupã '90, a
venit însã decãderea. Comenzile sau împuþinat, iar secþiile au început
sã fie închise, una câte una. În 1997,
înainte de privatizare, în fabricã mai
erau angajaþi 2.000 de oameni. Un
investitor german a cumpãrat Vitrometan acum 17 ani, pentru nici
douã milioane de dolari. De atunci,
fabrica a pierdut 90% din capacitatea de producþie, iar acum nici nu
se mai fac cristaluri acolo, ci doar
sticlãrie. Peste 20.000 de pahare pe
zi se produceau la Vitrometan
Mediaº, înainte de 1989. Din cele 11
cuptoare care ardeau atunci, doar
unul mai funcþioneazã ºi astãzi,
restul sunt mormane de fier vechi.

Mulþi dintre sticlarii care au rãmas,
sunt deja pensionari. S-au întors în
fabricã pentru a câºtiga ceva în plus
ºi pentru cã din urmã nu mai vine
nimeni. Peste opt ani, Vitrometan ar
trebui sã sãrbãtoreascã 100 de ani de
la înfiinþare, însã nimeni nu mai
sperã cã fabrica va mai fi în picioare
pânã atunci.

cumpãrate de un investitor privat
care produce plãci turnate. Clãdirile
au fost lãsate în paraginã, iar un
teren de ºapte hectare a rãmas neexploatat. Drãgãºaniul este un orãºel
cu o populaþie de 21.000 de locuitori. Peste 2.000 dintre aceºtia nu
au locuri de muncã, iar alþi 4.000
sunt plecaþi la muncã în strãinãtate.

Finca Drãgãºani

Fabrica de þigarete din Iaºi

Teniºii de Drãgãºani au
fost unul dintre cele mai populare
branduri ale comunismului. Îi
gãseai în aproape fiecare magazin
cu articole sport. Deloc eleganþi, dar
foarte rezistenþi, teniºii fãcuþi la
Vâlcea erau apreciaþi, inclusiv de
sportivi. Celebrã în anii '70-'80 pentru teniºii cu talpã gumatã care
invadaserã magazinele de încãlþãminte sport din România ºi
Iugoslavia, Finca Drãgãºani a
început sã simtã declinul industriei
locale o datã cu perioadã de dupã
90, când numãrul comenzilor a
scãzut considerabil, iar calitatea produselor începea sã lase de dorit.
Încet-încet, compania s-a lãsat pradã
trecerii timpului ºi a ajuns acum
acum o ruinã. Doar halele, deºi
goale acum, mai amintesc de activitatea intensã a celor peste 2.000 de
angajaþi de la Drãgãºani. Compania
Finca a intrat în regresie din 2004,
iar în 2007 a fost închisã din motive
financiare. Toate imobilele, echipamentele ºi utilajele fostei fabrici au
fost scoase la vânzare pentru a
acoperi restanþele pe care societatea,
falimentarã acum, le avea cãtre
diverse firme ºi instituþii publice.
Ultimii 500 de angajaþi ai fabricii au
fost daþi afarã în 2007, când fabrica
ºi-a închis porþile din cauza pierderilor. Din cele 12 hectare pe care se
întindea fabrica, cinci au fost

Înainte de 1989, România
era un producãtor important de
þigãri. Miile de angajaþi care lucrau
în cele ºase fabrici reuºeau sã
acopere în totalitate cererea din þarã
ºi, parþial, în câteva state din Europa.
La Iaºi, pe porþile fabricii ieºeau
chiar ºi peste 400 de tone de þigãri pe
lunã, însã acum au mai rãmas doar
zidurile care stau sã se prãbuºeascã.
Fabrica de Þigarete din Iaºi sau
Manufactura de Þigãri, cum i se
spunea, a fost înfiinþatã în anul 1864.
În Al Doilea Rãzboi Mondial,
clãdirile au fost distruse în mare
parte, însã apoi au fost refãcute, iar
în 1945 a început din nou producþia.
Snagov, Bucegi, Carpaþi, dar ºi
þigãrile de lux care ajungeau în
Polonia, Ucraina sau Basarabia erau
produse în cantitãþi industriale. În
anul 1998, Fabrica de Þigarete din
Iaºi producea, în fiecare zi, 12 tone
de þigãri. Mai exact, avea un rulaj
zilnic de 150.000 de lei. La 11 ani de
la închidere, fosta fabricã a devenit o
sursã sigurã de venit pentru hoþii de
fier vechi. În anul 2000, pachetul
majoritar de acþiuni al fabricii a fost
cumpãrat de omul de afaceri Ioan
Niculae. Se muncea la foc continuu,
profit era, iar salariile erau pe
mãsurã. De trei ori mai mari decât
venitul mediu din acea perioadã.
Foºtii angajaþi din industrie sunt de
pãrere cã nu este decât un singur

se tem de întoarcerea celor din
urmã".

NAPOLEON
NE-A SALVAT
Prima datã când Rusia a
fost foarte aproape de a anexa þãrile
române s-a întâmplat în 1812. La
capãtul unui rãzboi de ºase ani,
tratativele dintre ruºi ºi turci se
împotmoliserã pentru cã primii
doreau anexarea Principatelor.
Precipitarea evenimentelor pe plan european, unde împãratul francez Napoleon Bonaparte a
invadat Rusia, a fost întâmplarea
providenþialã de care aveau nevoie
în acea clipã românii. Încolþiþi, ruºii
s-au mulþumit cu puþin. Dar
dedesubturile pãcii de la Bucureºti,
din 1812, în urma cãreia România a
pierdut Basarabia, sunt neclare ºi
astãzi, dupã 200 de ani.
Invazia francezã în Rusia
era iminentã ºi nu existã explicaþii
logice pentru care marele vizir
Ahmet-paºa ºi marele dragoman
Moruzi (secretar de stat la ministerul de externe al turcilor) au
acceptat o pace dezavantajoasã.
Actele s-au semnat pe 28 mai 1812.
Trei sãptãmâni mai târziu, Napoleon intra în Rusia. S-a vorbit îndelung de trãdare. Opiniile istoricilor
sunt împãrþite. Dar turcii n-au avut
dubii. Dupã întoarcerea la Istanbul,
vinovaþii au fost judecaþi, marele
vizir - destituit ºi exilat, marele
dragoman Dimitrie Moruzi - decapitat împreunã cu fratele sãu, Panait.
Era însã tardiv.
Ion DUMITRESCU

Continuare în numãrul urmãtor
vinovat pentru aceastã privatizare
eºuatã. Clãdirile fostei Fabrici de
Þigarete sunt pe lista monumentelor
istorice, însã doar una dintre ele, fostul depozit, mai are ºanse sã rãmânã
în picioare. Asta doar în cazul în
care Complexul Muzeal Moldova
va obþine fonduri pentru transformarea ei în muzeu. Celelalte douã
clãdiri au fost dãrâmate de hoþii de
fier vechi care au scos pânã ºi
ramele de la geamuri ºi uºi pentru a
le vinde.

Fabrica de ciorapi din
Timiºoara
Fabrica de ciorapi din
Timiºoara este un alt exemplu al
industriei distruse în România.
Dupã ce ani ºi ani a avut profit, a
þinut mii de angajaþi ºi a exportat în
toatã Europa, acum totul este o
ruinã. Acum mai bine de o sutã de
ani a fost construitã Fabrica de
Ciorapi din Timiºoara, sucursalã a
fabricii-mamã din Ungaria, cea mai
mare fabricã de profil din Europa de
Est. În scurtã vreme, fabrica timiºoreanã a devenit un colos, care a
produs milioane de perechi de ciorapi atât pentru români, cât ºi pentru
export. La sfârºitul anilor '90,
lucrurile încã mergeau bine, dar un
deceniu mai târziu începea declinul.
La începutul anilor 2000, situaþia
economicã s-a înrãutãþit, iar în 2009,
aproape inexplicabil, ºi-a cerut
insolvenþa. La sfârºitul aceluiaºi an,
fabrica intra în faliment. Acum
spaþiul aparþine unui important lanþ
de supermarketuri din România.
Odinioarã un colos emblematic
pentru dezvoltarea industrialã a
Timiºoarei, în curtea Fabricii de
Ciorapi a crescut acum o pãdure.
Actualii proprietari nu fac nimic
pentru ecologizarea zonei, iar spaþiul
s-a transformat în þinta hoþilor de fier
vechi ºi a oamenilor strãzii.
M.P.
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O posibilă schimbare care îi vizează pe toţi elevii români

Familia, ºcoala, biserica ºi
mass-media sunt socializatorii din
viaþa unei persoane, fiecare transmiþând diferite valori care trebuie sã
fie integrate, asimilate ºi înþelese de
cãtre copiii de astãzi ºi adulþii de
mâine. Fiecare dintre aceste instituþii are o influenþã mai mare sau
mai micã în educaþia elevilor. De
ceva timp încoace, mass-media a
început sã influenþeze din ce în ce
mai mult copiii în defavoarea familiei, pãrinþii nemaiavând timp sã
petreacã cu micuþii lor. Iar presa - în
goanã dupã audienþã - promoveazã
false valori pe care copiii le asimileazã imediat, lucru care îi pot afecta pe viitor.
În urmã cu ceva timp,
Valentin-Alexandru Jucan, membru
al Consiliului Naþional al Audiovizualului (CNA), a fãcut un apel
public, la ministrul Educaþiei,
Remus Pricopie, solicitându-i acestuia din urmã sã introducã educaþia
media între materiile ºcolare.
"Totul începe de la urmãtoarea discuþie. CNA nu ar trebui sã
modifice spaþiul audiovizual prin
amenzi, prin forme coercitive.
CNA nu poate sã se transforme într-

un fel de paznic ºi sã dea amenzi
peste amenzi. Dacã vrem sã schimbãm în bine spaþiul audiovizual, trebuie sã începem de la populaþie, de
la oamenii care se uitã la televizor ºi
creeazã audienþa. Aceastã educaþie
media nu va apãrea în ºcoli sub
forma unei materii. Nu! Trebuie sã
fie o orã pe sãptãmânã care sã presupunã o întâlnire cu profesori de la
universitãþi ºi oameni din presa
localã. Este foarte simplu de fãcut.
Trebuie sã fie o formã de comunicare prin care sã le arãþi tinerilor
mecanismele din spatele momentului în care se creeazã un reportaj,
cum se face un articol sau cum se
construieºte un plan editorial. Totul
trebuie sã se facã foarte atractiv. Se
poate face un concurs între ºcoli de
exemplu - "Cine realizeazã cea mai
bunã emisiune". Astfel, se pot dezvolta diferite simþuri pentru a
înþelege mecanismele presei ºi
deschide calea spre aceastã meserie
care începe sã fie uºor îndoielnicã.
Prin tineri se poate schimba audiovizualul pentru cã ei înþelegând aceste mecanisme - vor
putea sã foloseascã corect presa, nu
doar sã fie interesaþi de jurnalismul

ORAŞUL
MIZIL

COMUNICAT DE PRESĂ

Oraºul Mizil - participant activ la activitãþile de reþea ale proiectului
RE-GREEN
În perioada 11-12 martie 2014, a avut loc la Ptuj (Slovenia)
întâlnirea partenerilor din cadrul proiectului european RE-GREEN
"REgional policies towards GREEN buildings" (Politici regionale pentru clãdiri ecologice), finanþat prin Programul INTERREG IVC.
Organizatorul întâlnirii a fost Agenþia Localã pentru Energie
Spodnje Podravje (Slovenia). La întâlnire au participat reprezentanþi ai
urmãtorilor parteneri din proiect: Centrul de Inovare INTELI
(Portugalia) - liderul proiectului, Universitatea din Postdam (Germania),
Municipalitatea din Dabrowa Gornicza (Polonia), Agenþia Regionalã
pentru Energie Tartu (Estonia), Nordregio - Centrul Nordic pentru
Dezvoltare Teritorialã (Suedia), Building for the Future (Marea
Britanie), oraºul Mizil (România), Departamentul de Arhitecturã din
cadrul Consiliului Local Dublin (Irlanda) ºi AGENEX - Agenþia
Energeticã din Extremadura (Spania).
Oraºul Mizil a fost reprezentat de o delegaþie formatã din dl.
Emil Proºcan - Primar, dl. Doru Mladin - Administrator public ºi d-ra.
Petronela Sturz - Coordonator proiect, persoane implicate activ în
pregãtirea planului de implementare localã propus în cadrul proiectului
de cãtre oraºul Mizil.
În prima parte a zilei 11 martie 2014 a avut loc întâlnirea
comitetului de coordonare a proiectului, având ca obiectiv evaluarea stadiului de implementare a proiectului ºi stabilirea modului de realizare a
activitãþilor pentru intervalul urmãtor, pânã la finalul proiectului.
A doua parte a zilei a fost dedicatã celei de-a doua întâlniri a
Comitetului Politic al proiectului, format din reprezentanþii politici ai
partenerilor. În cadrul acestei întâlniri, coordonatorii locali ai proiectului
din partea partenerilor, au prezentat planurile de implementare localã
pentru eficienþã energeticã, iar reprezentanþii politici au exprimat
susþinerea planurilor ºi mãsuri de implementare a acestor planuri.
În ziua de 12 martie 2014, Agenþia Localã pentru Energie
Spodnje Podravje a organizat o conferinþã structuratã pe urmãtoarele
teme de interes pentru proiectul RE-GREEN: reabilitarea termicã a
clãdirilor, dezvoltare sustenabilã, legislaþia în domeniul eficienþei energetice ºi achiziþiilor publice verzi, finanþarea mãsurilor de eficienþã energeticã. Conferinþa s-a bucurat de o participare internaþionalã, pe lângã
partenerii din proiect la eveniment fiind prezenþi experþi în domeniul
dezvoltãrii sustenabile.
Scopul activitãþilor de reþea desfãºurate în cadrul proiectului
este acela de a identifica bune practici pe care partenerii le pot prelua în
propriile planuri de implementare pentru eficienþã energeticã, cu impact
asupra reducerii cheltuielor cu consumul de energie electricã ºi asigurarea unei dezvoltãri durabile a zonei oraºului.
Informaþii suplimentare se pot obþine de la:
Petronela Sturz - Coordonator proiect
Adresa: Bd. Unirii, nr. 14, Mizil, judeþul Prahova
Telefon/fax: 0244-250551;
e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

de cancan. Dupã aceea, adulþii de
mâine vor putea sã aibã pretenþii
mai mari de la presã. Sunt foarte
multe aspecte de discutat, dar
schimbarea trebuie sã porneascã de
la telespectatori spre televiziuni", a
spus acesta.
Întrebat ce pot face elevii
în lipsa unui astfel de curs, Valentin
Jucan a adãugat: "Existã niºte manuale în care scrie clar ce ar trebui
sã li se explice elevilor de la clasele
primare pânã la studenþi. Este foarte
simplu. Nu trebuie sã existe cursuri
în sensul de predare intensivã. Se
pot face colaborãri cu presa localã.
Din când în când, elevii pot fi duºi
în studiourile de radio sau de televiziune. Copiii nici nu îºi vor da
seama cã li se predã un curs. Totul
va fi aplicat. Nu va fi vorba despre
o poveste pe care s-o aºterni într-un
caiet. Atunci când eºti provocat cu
întrebãri ºi þi se cere pãrerea, totul

"BROSCUŢĂ"

Aºteptatã mereu cu
aceeaºi mare nerãbdare, deopotrivã
de pãrinþi ºi dascãli, vacanþa mare
ne aducea nouã, elevilor, doar
bucuria eliberãrii de obligaþiile zilnice ºi cam atât. Eram liberi acum
doar sã ne "þigãnim" la soare cât era
ziua de lungã, sã ne bãlãcim în apa
limpede ºi curatã a mãrii pânã ni se
învineþeau buzele, "sã dãm" la
guvizi de pe stâncile alunecoase ale
vechiului dig ºi sã ieºim seara la
promenadã prin centrul oraºului,
cu ochii holbaþi dupã colegele
noastre, bronzate ºi cuminþi,
agãþate de braþul mamelor.
Constanþa acelor vremuri
ne oferea puþine oportunitãþi de
petrecere a timpului liber adecvate
vârstei noastre, dar noi, "cuziºtii",
porecliþi aºa deoarece locuiam pe
strada ce purta numele domnitorului Unirii, o micã gaºcã rebelã,
descoperisem adevãrata distracþie:
cinematograful. În fiecare searã,
dupã ce puneam la punct "strategia" cu care trebuia sã înºelãm vigilenþa lui Mita, surdo-mutul care
controla biletele la intrarea în grãdina-cinematograf a parcului Maxim Gorki, nãvãleam sã vedem filmul, acelaºi care rula toatã sãptãmâna. Nu conta ce producþie era
sau care era subiectul (de regulã
filme sovietice despre rãzboi, westernuri sau poveºti siropoase de
dragoste), cãscam ochii la ecran
pânã începeau sã ne lãcrimeze.
Dacã vara aceastã distracþie era una ieftinã ºi aproape zilnicã, în timpul ºcolii puteam beneficia de ea doar duminicile, în sãlile
neaerisite sau prost încãlzite ale
celor ºase cinematografe ale oraºului, ºi doar cumpãrându-ne bilete
de intrare din banii pe care îi
primeam de la pãrinþi pentru
gustarea zilnicã de la ºcoalã.
Acolo, înghesuindu-ne
unii în altele în obscuritatea sãlii,
complet detaºaþi de imaginile de pe
ecran - filmul îl mai vãzusem de
câteva ori! - ne "exersam" aptitudinile de cuceritori, încercând (de
cele mai multe ori fãrã succes) sã
obþinem de la vreo fatã câte un
sãrut candid. În felul acesta ºi cu o
frecvenþã din ce în ce mai acceleratã (ce vreþi, ne dedulcisem la
chiulul de la orele "plictisitoare"!),
am vãzut sute de filme, cam toate
filmele care au rulat pe ecranele
noastre.
Când am mai crescut, ne-

este altfel. Trebuie sã existe ºi
bunãvoinþa instituþiei. Un lucru este
cert: educaþia media este primul pas
pentru însãnãtoºirea audiovizualului. Nu trebuie sã facem o revoluþie
sau sã modificãm legile, dar niºte
lucruri simple putem face".
Valentin Jucan a pus accentul ºi pe influenþa mass-mediei
asupra limbajului elevilor. "Este o
influenþã majorã pentru cã oricine
apare la televizor este luat ca model,
inclusiv la nivelul limbajului.
Atunci când ai un model din categoria persoanelor care sunt promovate la televizor, automat îi preiei ºi
limbajul. Am vãzut multe studii
care arãtau cã tinerii nu ºtiu diferenþa între "sau" ºi "ori". Nu este
vorba doar despre modelele false de
la TV. Vedem ºi jurnaliºti care nu
mai folosesc limba românã sau
titrãri defectuoase".
Anca MURGOCI
am diversificat gusturile în materie
de spectacole, pãtrunzând acum ºi
la piese de teatru, ba chiar, la sugestia unora dintre noi care începuserãm sã "facem muzicã" de gura pãrinþilor, ºi la unele concerte simfonice. Nu pot afirma cu certitudine
cã înþelegeam mesajul care se dorea perceput, dar insistenþa ºi încãpãþânarea noastrã nu avea limite.
Printre personajele cu
care deseori ne intersectam drumurile se numãra ºi profesorul nostru de muzicã, un împãtimit al actului cultural ºi un neobosit promotor
al miºcãrii artistice în cadrul liceului nostru. Dem Diaconescu - regizor ºi scenarist - era un tip mic de
staturã, subþirel, mare amator de
bancuri bune ºi replici cu tâlc, duºman înverºunat al impertinenþilor,
obrajii unora dintre constituind,
adesea, martorii învãpãiaþi al acestei ultime afirmaþii. Toatã
ºcolãrimea îl ºtia de "Broscuþã",
acest lucru datorându-se ochilor sãi
exoftalmici, aflaþi în spatele unor
lentile groase, asemãnãtoare fundului sifoanelor din sticlã. Îmi
amintesc cã odatã, la sfârºitul unui
film controversat, remarcându-l în
sala, la ieºire l-am abordat, încercând sã-i aflãm pãrerea. Scuzânduse o clipã faþã de soþie - pe care
avusesem timp s-o salutãm într-un
mod cât se poate de reverenþios -,
ne-a spus: "Mãi copii, nu este deloc
greºit sã cereþi ºi pãrerile altora
despre una sau alta, dar singurele
persoane în mãsurã sã vã judece
alegerile sunteþi voi. Dacã dupã ce
terminaþi de citit o carte, sã vizionaþi o piesã de teatru, un film sau sã
ascultaþi o anumitã muzicã, vã veþi
simþi mai bogaþi sufleteºte, mai frumoºi sau mai buni, înseamnã cã
alegerea voastrã nu a fost una
greºitã! Totodatã, la final, dacã veþi
strivi o lacrimã între gene, veþi avea
un nod în gât sau inima vi se va
umple de bucurie, sunt alte lucruri
care vã vor confirma cã nu v-aþi
irosit timpul degeaba! Învãþaþi sã
judecaþi doar cu mintea ºi sufletul
vostru! Lucrurile acestea vã vor
forma caracterul ºi vã vor modela
personalitatea! Bunã seara!".
ªi ducându-ºi, discret,
mâna la borul pãlãriei, ºi-a luat
soþia de braþ ºi s-au îndepãrtat.
Aºa a fost, domnule
Profesor! Aþi avut dreptate. Vã
mulþumesc acum ºi-n numele
celorlalþi, pentru cã atunci am uitat
s-o facem...
Dumitru BISTIERU

are din
Descoperiri uluito re nu
ca
România despre
meni!
ni
te
vorbeş
- Cel mai vechi schelet de
humanoid cunoscut la ora actualã a
fost gãsit în Vâlcea - supranumit
"pescarul de la lacul Getic" -, fiind
datat la 1 milion de ani!
- O civilizaþie strãveche,
mai veche cu 1000 de ani decât cea
sumeriana, a fost localizatã în estul
þãrii, la Cucuteni!
- Tabliþele cu scrierea de
la Tãrtãria (reale ºi autentificate ca
atare), sunt cu 1000 de ani mai
vechi decât cele sumeriene!
- Tabliþele din Munþii
Neamþului, de asemenea, sunt mai
vechi decât tãbliþele sumeriene cu
1000 de ani!
- Descoperirea din
Masivul ªureanu, din 1990 - când
s-a gãsit un munte ticsit cu filoane
de aur pur, de un metru lungime!
Acest lucru este inexistent altundeva pe planetã, cãci aurul se gãseºte
numai sub formã de minereu, combinat cu alte nemetale, nu ºi în
formã purã desãvârºitã! Se crede
cã dacii cunoºteau taina spiritualã
a aurului, care este de fapt o
luminã condensatã.
- O descoperire în
Masivul Bucegi, din 11 august
2003: americanii ºi românii
pãtrund sub masivul Bucegi ºi
descoperã o aºa-zisã salã a
proiecþiilor cu holograme, care au
arãtat istoria adevãratã a Terrei, ºi,
de asemenea, descoperã "amfora
cu aur monoatomic", care duce la
o inimaginabilã longevitate (o persoanã poate trãi mii de ani în acelaºi corp fizic, dacã ar consuma aºa
ceva în anumite perioade precis
stabilite).
- Cel mai vechi cuptor de
pe aceastã planetã, pentru topit
metale, s-a gãsit la Câmpeni!
Vârsta evaluatã: 6000 de ani!
- La Sarmizegetusa - alt
loc special - s-ar afla niºte artefacte
fabuloase, sub amplasamentul
cetãþii (arhiva atlanþilor!?).
- Artefactul de sub
Masivul Ceahlãu. Conform lui
Radu Cinamar, sub Ceahlãu s-ar
afla un artefact similar celui din
Bucegi!
- Pãdurea Baciu, de lângã
Cluj-Napoca, este consideratã "cea
mai paranormalã", despre ea cunoscându-se pretutindeni în lume
multe detalii ºocante!
Existã puncte de vedere
legate de astfel de descoperiri
uluitoare, care aparþin unor oameni
de ºtiinþã strãini, cunoscuþi în
întreaga lume. Iatã douã citate din
aprecierile unor personalitãþi strãine din lumea cercetãrii istorice,
despre neamul românesc!
- "Civilizaþia s-a nãscut
acolo unde trãieºte astãzi poporul
român… rãspândindu-se apoi atât
spre Rãsãrit, cât ºi spre Apus (…)
acum 13-15 mii de ani!" - William
Schiller, arheolog american.
- "Carpaþii se aflã într-o
regiune a lumii unde este situat
centrul european al celei mai vechi
culturi cunoscute la ora actualã." dr. Daniel Ruzo, arheolog peruan.
Încet-incet, cercetãtorii
istorici mondiali recunosc, mulþi
chiar în mod explicit, cã primele
fiinþe umane au existat în Transilvania, aºa cum susþine un document aflat în Biblioteca din Viena,
despre trecutul fabulos al acestui
teritoriu din spaþiul numit ºi carpato-danubiano-pontic!

MIZILUL

Istoria clătitelor
Clãtitele fac parte dintre
puþinele feluri de mâncare de care
gurmanzii Greciei Antice, dacã sar mai afla în mod miraculos printre noi, ar trebui sã fie mândri, pentru cã au trecut testul timpului
ajungând sã fie gãtite chiar ºi în
bucãtãria secolului XXI. Dacã ar fi
sã traducem denumirea originalã a
clãtitei i-am spune "tigãitã", pentru
cã ºi atenienii îi spuneau "tagenites", "teganites" sau "tagenias"
(toate variantele fiind derivate ale
cuvântului "tegano" care desemna
tigaia de prãjit).
Cronicarul Athenaeus povesteºte cum era preparat acest
desert: plakous-ul (compoziþia formatã din 500 g. de fãinã, 60 ml de
vin alb, 60 ml de lapte acru, o
jumãtate de linguriþã de sare) era
prãjit într-o cantitate micã de ulei
de mãsline. Dupã ce compoziþia
începea sã facã bãºici ºi era
rumenitã pe ambele feþe, se servea
caldã, dimineaþa. Se asezona

neapãrat cu miere ºi seminþe de
susan, uneori ºi cu brânzã. Rude
vechi ale pâinii, lipiei ºi chiar ale
blatului de pizza, clãtitele s-au
rãspândit peste tot în lume, de cele
mai multe ori schimbându-ºi ba
compoziþia, ba aspectul. În schimb,
cea mai frecventã greºealã care se
face la realizarea clãtitelor este faptul cã mulþi se concentreazã asupra
clãtitei, în încercarea de a o face
mai bunã ºi pufoasã, în loc sã
atribuie aceastã atenþie excesivã
asupra umpluturii, deoarece ea este
cea care dã gustul clãtitei.

Ionela CEASLOV

Nebănuitele beneficii ale
sucului de cartofi cruzi
Alegem tuberculi sãnãtoºi, neîncolþiþi ºi care nu au stat
mult timp la luminã ºi preparãm un
suc extraordinar pentru organism.
"Sucul de cartofi cruzi are
acþiune favorabilã în afecþiuni ale
aparatului digestiv, respectiv în
tratarea ulcerului gastric ºi duodenal, ca ºi în gastritele acide, cronice
sau acute, de origine nervoasã. De
asemenea, sucul de cartofi cruzi se
recomandã în tratamentul convalescenþilor cu o stare de slãbiciune
înaintatã. Datoritã acþiunii calmante
asupra sistemului nervos, sucul are
efecte în cazuri de surescitare nervoasã, insomnii ºi cefalee acutã sau
cronicã", explicã prof. Constantin
Milicã, doctor în fiziologie vegetalã
ºi specialist în fitoterapie.
Pentru cei care nu pot bea
sucul de cartofi, trebuie spus cã îl
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pot combina cu suc de morcov ºi de
þelinã. Medicul recomandã consumul a 75-100 ml suc înainte de
mesele de dimineaþã ºi de prânz, în
cure de 2-3 sãptãmâni. Sucul de
cartofi cruzi trebuie consumat imediat dupã obþinere.
Dr. Aurel ªTEFAN

Alimente despre care nu ştiai că
pot fi congelate!
Dacã ai încerca sã congelezi urmãtoarele alimente, ai
putea economisi timp ºi bani,
gãsind astfel gãtitul mult mai convenabil. Încearã doar sã nu congelezi ºi sã decongelezi alimentele
de prea multe ori! Alimentele pãstrate la o temperaturã constantã de
0 grade, vor fi bune pentru consum
pentru mai mult timp.
Vinul. Sticla de vin care
nu s-a bãut în întregime poate fi
pãstratã la congelator. În cazul în
care nu ai un dop special pentru sticlã, poþi acoperi gâtul acesteia cu
folie de plastic ºi apoi poþi înfãºura
un elastic de bucãtãrie în jurul ei.
Când vrei sã consumi din nou
vinul, asigurã-te cã l-ai scos din
congelator cu 60 de minute înainte.
Alt mod în care poþi congela vinul
este sã îl pui în tãviþele speciale
pentru cuburile de gheaþã. Depozitat astfel, este recomandat ca
vinul sã fie folosit doar la gãtit.
Ouãle. Suntem deja obiºnuiþi sã pãstrãm ouãle în frigider,
însã ceea ce nu este foarte cunoscut
este cã locul special amenajat pentru depozitarea acestora în frigider
nu este cel mai bun, deoarece pe
uºa frigiderului temperatura nu este

suficient de scãzutã. Tocmai din
aceastã cauzã te sfãtuiesc sã congelezi ouãle altfel: sparge-le ºi
amestecã la fiecare canã de ouã
crude o linguriþã de sare - dacã le
pãstrezi pentru mâncãruri obiºnuite
sau o linguriþã de zahãr dacã le
pãstrezi pentru prãjituri. Ouãle pot
fi astfel pãstrate în congelator pânã
la un an, indiferent de termenul de
garanþie!
Untul. Untul se congeleazã cu uºurinþã, în pachet sau în
punguþele pentru congelator. Dacã
trece în repetate rânduri de la o
temperaturã la alta, un pachet de
unt poate rãmâne bun doar cu o
lunã mai mult decât data
inscripþionatã pe ambalaj. Dacã
este pãstrat în congelator, acesta îºi
poate pãstra calitãþile pânã la ºase
luni. Untul care conþine sare poate
fi pãstrat mult mai bine la congelator, de preferat dupã ce a fost împachetat în folie de aluminiu.
Laptele. Laptele poate
rezista pânã la trei luni dacã îl congelezi! Trebuie doar sã ai grijã ca
recipientul în care se aflã sã nu fie
plin, deoarece îºi va mãri volumul.
Dupã decongelare, agitã sticla sau
cutia în care este depozitat.

Scăpaţi de tusea seacă prin remedii naturiste!
Înainte de a apela la medicamente, este recomandat sã încercãm variantele naturiste. Iatã câteva
remedii pentru a scãpa de tusea
seacã:
Sirop de ridiche neagrã.
Ridichea neagrã este un medicament natural care trateazã tusea, dar
are ºi proprietãþi imunostimulatoare.
Stoarce douã ridichi negre medii ºi
amestecã sucul obþinut cu 1-2 linguriþe cu miere de tei. Se administreazã câte o lingurã la 1-2 ore.
Ceai de ceapã. Pune pe foc
o cratiþã în care torni o canã cu apã
ºi adaugi o ceapã medie în coajã.
Lasã sã fiarbã 10-15 minute, stre-

coarã infuzia ºi bea, cu înghiþituri
mici, de trei ori pe zi.
Ceai de nuci. Pune la fiert
trei cãni cu apã. Când dã în clocot,
adaugã cinci nuci întregi spãlate ºi
crãpate în prealabil. Lasã-le sã fiarbã 10 minute. Ceaiul obþinut se bea
cãlduþ, neîndulcit.
Ceai de plante. Ai nevoie
de frunze de coacãze negre, pãtlaginã ºi podbal, în proporþii egale.
Pune-le într-o cratiþã ºi acoperã-le
cu apã clocotitã. Lasã la infuzat 2030 de minute cu capac. Consumã
ceaiul dupã 3-4 ore de la preparare,
de trei ori pe zi.
Lapte cu miere. Fierbe

500 ml de lapte, lasã-l sã se rãceascã câteva minute, apoi amestecã-l cu o lingurã cu smântânã, o
linguriþã cu miere ºi un gãlbenuº.
Bea din amestec câte 80-100 ml de
5-6 ori pe zi.
Aloe cu miere. Pentru
prepararea acestui remediu ai
nevoie de trei frunze de aloe pe care
le pui la frigider pentru trei zile.
Ulterior, paseazã frunzele în maºina
de tocat, amestecã-le cu miere ºi
vin roºu în proporþii egale. Se
administreazã câte o lingurã de trei
ori pe zi. Pentru rezultate mai bune,
planta de aloe trebuie sã aibã cel
puþin trei ani.

sfârºit, gustul parizerului cunoscut doar din poveºtile bunicilor.
Producãtorii vor avea la dispoziþie reþete de mezeluri aºa cum se
fãceau cu mai bine de 30 de ani
în urmã, pe care Ministerul
Agriculturii le va strânge într-un
registru naþional. Gustul bun va
avea însã ºi un preþ pe mãsurã.
Mezelurile dupã reþete vechi vor
fi cu 20 la sutã mai scumpe.
Pentru a intra în registrul de reþete consacrate româneºti, mezelurile trebuie sã aibã o istorie de cel
puþin 30 de ani ºi o etichetã specialã. Într-unul din salamurile
fãcute la o fabricã de mezeluri
gãseam odinioarã trei sferturi
carne de porc amestecatã cu vitã,
22% la sutã grãsime ºi 3% condimente ºi sare. "Parizerul a fost
inventat acum mai bine de 100 de
ani, la origine era o reþetã de
salam din pastã din carne de vitã
de cea mai bunã calitate ºi slãninã de carne de porc, piper ºi
sare", explicã Sorin Minea, producãtor de mezeluri.
Producãtorii vor putea
folosi reþetele consacrate doar
dupã ce obþin un atestat de la

buie sã îºi asume însã ºi faptul cã
vor ieºi pe piaþã cu produse cu
cel puþin 20 la sutã mai scumpe.
ªi asta în condiþiile în care jumãtate dintre români consumã
mezeluri la micul dejun ºi cei
mai mulþi aleg produsele în
funcþie de preþ. "Þinând cont de
situaþia economica de acum,
sigur, conteazã banii. Omul se
duce spre ce e mai ieftin. Au un
gust de cauciuc. Toate sunt la
fel", spune un cumpãrãtor.
"Erau mai bune ca acum.
Aveau gust bun, nu aveau tot
felul de produse prefabricate...",
spune un alt cumpãrãtor evocând
mezelurile de odinioarã. Pe lângã
preþul care ar putea fi în dezavantajul producãtorului, reþetele
vechi le-ar putea oferi ºi alte surprize.
"Noi avem un reþetar din
1954, atunci gustul era altfel,
avem un dezavantaj fiindcã produsul e doar din carne. Clientul
se saturã mult mai repede ºi
acum lumea e obiºnuitã sã consume mult", spune Gheorghe
Popuþe, producãtor din Oradea.
Producãtorii recunosc cã

în ultimii ani au renunþat la calitate tocmai pentru a veni în
întâmpinarea clienþilor care cãutau produse ieftine.
"La ora actualã se poate
adãuga soia, proteinã animalã,
colorant, amidon modificat, sunt
fãcute sã înghitã apa ºi sã ieftineascã produsul", spune Sorin
Minea. Ordinul Ministerului
Agriculturii prevede ca din reþete
sã disparã bucãþile de piele ºi
tendoanele ori aditivii care coloreazã ºi îmbunãtãþesc gustul salamurilor ºi al parizerului în prezent. Acesta s-ar putea aplica din
a doua parte a anului ºi va
include în total 12 reþete pentru
mezeluri, brânzã ºi pâine.
Vasile DOBRE

Supa lui Hipocrate - combate
cancerul, bolile de inimă şi Mezeluri ca pe vremuri?!
de rinichi
Nepoþii vor simþi, în Ministerul Agriculturii. Ei treSupa lui Hipocrate face
parte din tratamentul Gerson
pentru tratarea cancerului.
Hipocrate folosea supa
ca detoxifiant pentru pacienþii
sãi. Supa trebuie sã fiarbã lent la
foc foarte mic, fãrã a se adãuga
apã în timpul fierberii. Alimentele preparate la foc mare îºi
pierd valorea nutritivã.
Legumele - preferabil
ecologice - se pun la fiert cu tot
cu coajã! Se spalã cu grijã,
evitându-se zgârierea lor, deoarece imediat sub coajã sunt depozitate minerale ºi vitamine. Vasul în
care se gãteºte trebuie sã fie din
inox ºi cu capac greu, cât mai
ermetic.
Se consuma în maximum douã zile!
Formula originalã a
supei Hippocrate: puneþi într-un
litru ºi jumãtate de apã ºi fierbeþi
încet, la foc mic, timp de 30
minute:
o 1 canã de morcov tocat
o1 ceaºcã de þelinã tocatã
o 1 canã praz tocat (prazul nu se
înlocuieºte cu ceapã!)

o1/2 canã pãtrunjel tocat
Formula lui Max Gerson:
Echipament: recipient
otel inoxidabil de aproximativ
patru litri, folosiþi numai o apã
purã ºi legumele urmãtoare:
o 1 þelinã medie
o 1 rãdãcinã de pãtrunjel medie
o usturoi dupã gust
o 2 bucãþi mici praz (prazul nu
se înlocuieºte cu ceapã!)
o 700 g roºii sau mai mult
o 2 cepe medii
o 1 kilogram de cartofi
o un pic de pãtrunjel verde
Usturoiul se poate folosi
la discreþie pentru gãtit, sau ca
mujdei proaspãt în supa fierbinte.
Niciuna dintre aceste
legume nu se cojeºte; se curãþã
bine prin spãlare, apoi se taie în
bucãþi mari; se fierb acoperit,
încet, la foc mic timp, de trei ore;
apoi se paseazã prin sitã în cantitãþi mici. Nu trebuie sã mai
rãmâna fibre!
Se pãstreazã în frigider,
acoperitã bine ºi se încãlzeºte
doar cantitatea necesarã.

Nucile. Te poþi bucura de
alimente uleioase precum nucile,
alunele ºi migdalele pânã la doi ani!
Deºi conþinutul mare de ulei le
poate face sã devinã râncede, congelarea lor dã rezultate foarte bune.
Depoziteaza alimentele în pungi de
plastic, cu sistem special de închidere sau în vid.
Ierburile pentru gãtit.
Ierburile proaspete sunt preferate
pentru multe reþete, însã nu totdeauna avem acces la ele. De
aceea, sfatul meu este sã le congelezi în taviþele pentru gheaþã.
Adaugã apã peste fiecare cub în
care ai pus ierburile ºi bagã-le la
congelator. Le poþi prelungi calitãþile pânã la ºase luni!
Pasta de tomate poate fi
congelatã pentru trei luni. Nu congela resturile de pastã de tomate
direct în conservã, ci mutã pasta în
recipiente de sticlã sau plastic!
Pâinea. Dacã nu termini
niciodatã o pâine întreagã cât timp
este proaspãtã, o poþi congela.
Pune-o în punguþe de plastic sau
înveleºte-o în folie de aluminiu ºi
se va pãstra proaspãtã ºi bunã pentru consum.
Alina DUMITRU
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Rusia după
Jocurile
Olimpice de
Iarnă de la Soci!

Anunţuri româneşti autentice!
u Consumaþi cu încredere
supã de pasãre vegetarianã!
u Servim cu friºcã clientela
bine bãtutã.
u Avem friºcã bãtutã toatã
ziua!
u Nu servim minori sub 18
ani!
u Nu servim în stare de ebrietate!
u
Avem ciorapi de femei
lungi.
u
Lenjeria de corp nu se
schimbã!

DEFINIŢII
CURTEA CU JURI Grup de douãsprezece persoane
trase la sorþi pentru a decide cine,
dintre acuzat ºi victimã, are cel
mai bun avocat
DANS - Expresie verticalã a unei dorinþe orizontale
DEMOCRAT - Prea sãrac pentru a fi capitalist ºi prea
bogat pentru a fi comunist
DEMOCRAÞIE - Regim în care fiecare are dreptul sã
susþinã cã e sub dictaturã
DICTATURÃ - Regim
în care toatã lumea trebuie sã
spunã cã vrea democraþie
DEZILUZIE - Sentiment resimþit atunci când posteriorul superb pe care-l admirai nu

u Confecþionãm costume de
damã la proba a doua.
u Croim rochii pentru dame
de lux!
u
Confecþionãm poºete ºi
genþi ºi din pielea clientului.
u Angajez vânzãtoare rãcoritoare!
u Avem ciorapi pentru bãrbaþi supraelastici!
u
Vindem scaune pentru
copii cu trei picioare.
u
Nu trimiteþi copiii la
umplut cu sifoane!
coincide cu faþa care se întoarce
DIPLOMAT - Cel careþi spune sã te duci la dracu' cu o
asemenea eleganþã încât îþi ºi vine
sã te duci
ECOU - Fenomen natural care are întotdeauna ultimul
cuvânt, chiar ºi în cazul unei
femei
ECONOMIST - Expert
care va fi capabil sã spunã mâine
de ce nu se întâmplã azi ceea ce a
prezis ieri
ECONOMIE - Sumã pe
care o pui deoparte pentru a o
avea dinainte ca sã-þi asiguri astfel dinapoia
FEMEIE - Ansamblu de
curbe care face sã se îndrepte o
linie curbã
FLIRT - Chestia în mânã, mâna în chestie, dar niciodatã
chestia în chestie

"Premianţii" anului 2013
Locul 3: Ieºeanul care a
cumpãrat electrocasnice cu
bonuri de masã false.
Locul 2: Constãnþeanul
care s-a deghizat în agent ISU, ca
sã ajungã mai uºor sã se închine la
niºte moaºte.
Locul 1: Hunedoreanul
care s-a dus la poliþie sã-ºi scoatã
cazierul judiciar, deºi era dat în
urmãrire internaþionalã.

ÎMPRUMUT
La un moment dat, Bulã
ajunge într-o mare crizã de bani.
Se gândi sã meargã la vecinul lui,
evreul Iþic, ºi sã-i cearã doi lei, ca
împrumut pânã la primãvarã.
Iþic îl ascultã atent, apoi
îi zise:
- Bine, îþi dau doi lei
împrumut pãnã la primãvarã, dar
îmi laºi toporul ca zãlog, iar la
primãvarã îmi dai patru lei
înapoi, altfel nu ne învoim. E
bine?
Mai de voie, mai de
nevoie, într-un final Bulã se
învoi.
Lãsã toporul ca zãlog,
luã banii ºi dãdu sã plece, însã Iþic
îl strigã:
- Bãi, Bulã! Ia fii atent la

Problemă
Mama are cu 21 de ani
mai mult decât copilul sãu ºi peste
6 ani copilul va fi de 5 ori mai
tânãr decât mama. Unde este
tatãl?
Aceasta problemã se
poate rezolva matematic ºi nu e
atât de dificilã cum pare.
Copilul are azi X ani ºi
mama Y ani. ªtiind cã mama are
cu 21 de ani mai mult decât
copilul, scriem ecuaþia: X + 21 = Y
ªtiind cã peste 6 ani
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mine, la ce m-am gândit. La
primãvarã ºtiu cã o sã-þi fie greu
sã-mi dai înapoi cei patru lei, cã
iarna e lungã ºi grea, aºa cã ºtii
ce? Ia dã tu acum doi lei înapoi,
iar la primãvarã îþi mai rãmân de
dat doar doi lei, ce zici, o sã-þi fie
mai uºor?
Bulã se gândi puþin ºi
recunoscu în sinea lui cã Iþic are
dreptate, aºa cã se învoi, îi dete
înapoi cei doi lei ºi plecã acasã
ceva mai uºurat.
Însã pe drum tot calcula:
- Hmmm! Bani nu am, topor nu am, însã m-am ales cu o
datorie de doi lei, ºi totuºi nu a
fost nimic în neregulã...!
PS: Azi, Iþic ºi-a schimbat numele ºi acum se numeºte
FMI!
copilul va fi de 5 ori mai tânãr
decât mama, putem scrie urmãtoarea ecuaþie: 5 (X + 6) = Y + 6
Înlocuind Y cu valoarea
din prima ecuaþie, rezultã: 5 (X +
6) = X + 21 + 6. 5X + 30 = X +
27. 5X - X = 27 - 30. 4X = -3. X
= -3/4
Copilul are, aºadar, vârsta -3/4 ani, adicã are -9 luni.
Din punct de vedere
matematic, putem confirma ºi
dovedi cã în acest moment mama
concepe copilul. Aºadar, tatãl este
deasupra mamei!

Compunere liberă despre femeie
a elevului Gigel din clasa a II-a
Femeia este o fiinþã pe care
Dumnezeu a lãsat-o pe pãmânt dupã
chipul ºi asemãnarea lui, deºi toþi o
preferã dupã chipul ºi asemãnarea Pamelei Anderson. De fapt ºi femeia
este tot un fel de Dumnezeu, cãci pe
pãmânt e atotputernicã. Nimic nu se
face fãrã ea: nici politicã, nici vâlvã,
nici miliarde ºi nici copii. Femeile
sunt de douã feluri: tinere ºi foarte
tinere. Cele mai în vârstã intrã în categoria "femei bine". "Femeile bine"
sunt acelea care au împlinit 50 ani, dar
de fapt merg pe 39. Oricum, la femei
nu are importanþã vârsta, ci cosmeticele, deoarece fiecare produs cosmetic acoperã 2-5 ani. Aºa cã, dacã o
femeie foloseºte 20 de cosmetice, poþi
sã spui despre ea cã nici nu s-a nãscut
încã, deºi primeºte deja pensie.
Femeia este subiectul celor
mai multe cântece de dragoste, de
aceea dragostea este întotdeauna un
cântec. Tata spunea cã fãrã femei nu
se poate trãi, iar cu femei este imposibil de trãit. Cea mai mare calitate a
femeii este zestrea, iar cel mai mare
defect al femeii este maicã-sa. Dar
aºa cum inventatorii au scornit
avionul fãrã pilot ºi revolverul fãrã
zgomot, tot aºa se încearcã o altã
invenþie: zestrea fãrã nevastã ºi fãrã
soacrã. Cred cã cel care va pune la
punct aceste douã mari invenþii va
primi Premiul Nobel pentru Pace.
Femeile se pot împãrþi, dupã
cum spune unchiul Costel, în alte trei
categorii: femeile care au suflet ºi sunt
stimate, cele care au caracter ºi sunt
admirate ºi cele care au "nu-ºtiu-ce" ºi
sunt cãutate. Eu nu ºtiu de ce sunt cãu-

Dorinţa
Un copil intrã într-un bordel, târând dupã el o broascã þestoasã
moartã:
- Sãrut mâna. Vreau ºi eu o
femeie!
Patroana, miratã, îl întreabã
cam ce femeie ar vrea.
- Vreau o fatã cu o boalã venericã, dacã se poate! Plãtesc oricât.
- Bine, dacã tu vrei... Du-te
cu Manuela!
Face sex cu Manuela, apoi

!

tate, cã doar nimeni nu se joacã cu ele
de-a v-aþi ascunselea, ci de-a v-aþi
gãsitelea. Unchiul Costel îi ºoptea lui
tata despre una: "Ce mi-am cãutat, miam gãsit, iar acum mi-e fricã sã nu-mi
gãseascã ceva ºi medical".
Femeia este de genul feminin, deºi unele poartã pantaloni, dupã
cum unii bãrbaþi sunt de genul masculin ºi poartã ºorþ de bucãtãrie.
Femeia, spune legenda, s-a nãscut
dintr-o coastã, de aceea cred cã se pricepe atât de bine sã miºte ºoldurile.
Prima femeie care a pãcãtuit a fost
Eva. A doua femeie, au fost toate
celelalte. Cicã Eva a pãcãtuit când a
muºcat din mãr. E posibil sã fie adevãrat, fiindcã într-o searã, când mama
era plecatã de acasã, l-am auzit pe
tata, care era cu o vecinã în
sufragerie, strigându-i: "Ho, nebuno,
nu mã muºca!". Probabil cã l-a confundat pe tata cu un mãr. Într-adevãr,
când a ieºit el din camerã, avea urme
de muºcãturã pe gât, exact acolo unde
este mãrul lui Adam. Pe urmã, ca în
Biblie, tata i-a ºoptit vecinei: "Acum
pleacã repede, cã dacã vine acasã
"ºarpele" s-a zis cu noi!". Eu l-am
întrebat: "Despre ce ºarpe vorbeºti, cã
acasã nu trebuie sã vinã decît
mama!". Enervat, tata mi-a plesnit
douã palme, de m-am vãzut cu toþi
sfinþii, aºa cum scrie la Biblie. Când
s-a înapoiat mama, i-am cerut sã-mi
explice legenda. În loc sã-mi explice
mie, i-a explicat lui tata, dupã care l-a
gonit din Rai ºi abia dupã douã luni sa întors.
Atât ºtiu despre femei, pentru restul am sã mã uit pe gaura cheii.
dã sã plece, dar patroana îl opreºte:
- Auzi, dar de ce ai vrut o
fatã bolnavã?
- Pãi sã vedeþi: eu acum mã
duc acasã ºi vine babysittera. Ei îi
plac copiii mici, aºa ca mine ºi o sã
facem sex. O sã ia boala! Desearã,
tata o duce acasã cu maºina. Eu îl
cunosc pe tata: o sã facã sex cu ea. ªio sã ia boala! La noapte, o sã ºi-o
punã cu mama. ªi-o sã ia ºi mama
boala. Eu o cunosc pe mama: mâine
o sã facã sex cu vecinul de alãturi. Ei
bine, pe ãla vreau sã mã rãzbun: e
omul care mi-a omorât broasca!

Patroana unui bordel îºi vinde papagalul pentru cã nu rostea niciun
cuvânt. Cei care l-au cumpãrat dau o
petrecere.
Papagalul vede un invitat ºi începe:
- Pe tine te cunosc, pe tine te cunosc,
dar prostituatele de aici sunt toate noi...

Eşti român!
Eºti român ºi toþi te ºtiu,
Cã faci tot, dar... prea târziu:
Bei ceai, numai când
strãnuþi,
Faci duº, doar atunci când
puþi,
Baþi femeia-n "stele verzi"
ªi-o iubeºti, doar când o
pierzi!
Doar de-o-nºeli, îi aduci
flori,
Mergi la doctor, doar când
mori.
Te rogi, doar când dai de
greu,
Casã n-ai, da-þi iei BMW-eu.
Juri cã nu mai bei, promiþi!
Însã doar când, beat, vomiþi.
Uiþi de neamuri, ani ºi ani,
Le suni doar când nu ai bani.
Vii la bine, fugi la greu,
Eºti ROMÂN, ce Dumnezeu!

GLUME...
m Soacra îl sunã în toiul noþii
pe ginerele sãu, panicatã din
cale-afarã:
- Ginere dragã, nu ºtiu ce sã fac,
a cãzut curentul ºi din bucãtãrie
vine un puternic miros de gaz!
- Mamã-soacrã, calmeazã-te,
aprinde o lumânare ºi intrã în
bucãtãrie. Hai cã rãmân la telefon …
m
Când a fãcut lumea, se
spune cã Dumnezeu a rãsturnat
sacul cu minuni asupra
României. Uimit ºi puþin ºocat
de bunãvoinþa excesiva a
Domnului, un înger îl intreabã:
- Ce faci, Preasfinþite, le dai
prea multe acestor oameni!
La care Dumnezeu îi rãspunde:
- Stai sã vezi ce conducãtori le
dau!
m La început de primãvarã se
întâlnesc doi pensionari:
- Ce mai faci?..Aºa-i cã ºi tu
aºtepþi cu nerãbdare vara?
- Da, atunci nivelul de trai va fi
mai ridicat cu 50%, rãspunde
celãlalt.
- Cum adicã?
- Pãi astã iarna am rãbdat de frig
ºi foame. La vara ne va fi numai
foame...
m
La mijloc de decembrie,
trei pensionari stau la cafenea ºi
se uitã cum ninge cu fulgi mari,
iar oamenii aleargã pe stradã
încãrcaþi cu pachete de Crãciun.
Primul zice:
-ªi totuºi, e lucru bun Crãciunul
acesta...
Al doilea spune:
-Da, dar sexul e mai bun!
Al treilea spune:
-Da, dar Crãciunul este mai des!
m
Douã blonde stãteau de
vorbã:
- Te-ai uitat vreodatã în ochii
soþului tãu în timp ce fãceai
sex?
- Da.
- ªi ce mutrã fãcea?
- Stãtea în pragul uºii ºi se uita
ca prostul!
m Dragi bãrbaþi, se spune cã
certificatul de cãsãtorie e un
abonament pe toatã viaþa, ce îþi
oferã mâncare de trei ori pe zi ºi
sex pe sãturate... E o capcanã!
m Când aveam 18 ani, m-am
dus la un medic pentru un consult.
Am fost trimisã la alþi patru doctori de diverse specialitãþi, pipãitã,
dezbrãcatã de fiecare datã, mi sau fãcut diverse mãsurãtori, mi sau prescris medicamente pentru o
zi ºi am fost chematã din nou a
doua zi la consultaþie. Azi am
împlinit 55 de ani, m-am prezentat la un medic ºi am cerut o consultaþie generalã. Mi-a luat pulsul, mi-a prescris medicamente
pentru o lunã, fãrã a mã dezbrãca
sau pipãi. Ca sã vezi ce rapid s-a
dezvoltat medicina...
m
- Tu crezi cã visele se
îndeplinesc?
- Da, desigur.
- Ok... atunci dezbracã-te!
m Secretara cãtre ºef:
- Sunt concediatã?
- Nu.. De ce întrebi?
- Pãi de ce aþi scos canapeaua
din birou?
m - Bunã, vreau sã te cunosc
mai bine, am 38 de ani, sunt
deputat de 10 ani ºi sunt
onest...!
- Bunã, eu am 30 de ani, sunt
curva de 15 ani ºi sunt virginã...!
Pagină realizată de Adriana POPA
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MIC TRATAT DE MEDICINĂ OSTEOPOROZA
Descriere

Numitã dupã expresia latinã "oase poroase", osteoporoza e
o boalã progresivã, debilitantã, a
scheletului, care priveazã oasele de
densitate mineralã ºi tãrie. Foarte
mulþi oameni, majoritatea femei,
sunt afectaþi sau prezintã un risc
crescut de osteoporozã care subþiazã oasele ºi duce la fracturi ºi vertebre tasate.

Cauze
Lipsa de hormoni (de obicei estrogen), de exerciþii ºi/sau de
calciu poate micºora masa osoasã
ºi deteriora structura oaselor,

slãbindu-le. Dupã menopauzã,
nivelurile de estrogen scad, lãsând
femeile - în special pe cele care au
oase mici ºi greutatea mai micã
decât normal -, cu un risc sporit de
boalã. De asemenea, la boalã contribuie o dietã neechilibratã, predispoziþia geneticã, utilizarea steroizilor, fumatul ºi nivelurile scãzute
de testosteron (la bãrbaþi).

Simptome
- Dureri puternice de
spate sau o fracturã a coloanei,
ºoldului sau încheieturii mâinii
- Scãderea treptatã a
înãlþimii însoþitã de adoptarea unei

Obiceiuri sexuale controversate
în Antichitate
Incestul, homosexualitatea ºi orgiile sexuale sunt practici
controversate în societatea modernã, unele din ele fiind chiar
interzise prin lege. Cu mii de ani în
urmã însã, aceste obiceiuri erotice
erau considerate ceva firesc, iar cei
care le-ar fi respins ar fi fost priviþi
cu reticenþã sau dispreþ, aºa cum
sunt priviþi astãzi cei care le practicã.

Obþinerea puterii prin incest

DECLARAŢIA
LUNII

Incestul, adicã relaþiile
intime între rudele de gradul I, este
acum interzis prin lege, dar în trecut a fost o practicã larg rãspânditã,
în special în familiile regale. Ca
exemple avem Egiptul antic, Peru
din timpul imperiului Inca, dar ºi,
în anumite perioade, Thailanda,
Mexic ºi Africa Centralã. Sã nu
uitãm cã acest fenomen este
menþionat chiar ºi în Biblie, în
povestea lui Lot, care "se uneºte"
cu fiicele sale. În timp, relaþiile
intime în cadrul familiei au fost
permise doar între veri, observându-se evidente probleme de sãnãtate în cazul copiilor nãscuþi din
pãrinþi înrudiþi. Cel mai cunoscut
exemplu de acest fel este probabil
regele Carol al II-lea al Spaniei,
ultimul reprezentant al dinastiei de
Habsburg, care a murit în 1700. El
avea un handicap clar, nu a putut
vorbi pânã la patru ani ºi nici merge
pânã la vârsta de opt ani. Dincolo
de problema moralã care apare,
este evident riscul legat de sãnãtatea urmaºilor. Cei care moºtenesc
de la pãrinþi gene prea asemãnãtoare (cum ar fi de la frate ºi sorã)
au un risc mult mai mare de a primi
o genã defectã recesivã. În trecut
însã, nimeni nu ºtia de existenþa
acestui risc, iar incestul pãrea o
soluþie la îndemânã de a pãstra unitatea unui trib sau puterea în cadrul
unei familii.
Astfel, în Egiptul antic
incestul era datoria ºi privilegiul
familiei regale. Totul a pornit de la
mitologia egipteanã, în care zeii se

cãsãtoreau cu surorile lor. Cel mai
bun exemplu este al lui Osiris, care
a avut un copil cu sora lui, Isis.
Acest copil se numea Horus ºi, sub
înfãþisãrea unui ºoim, a devenit
simbolul ºi protectorul faraonului.
Urmând exemplu zeilor, faraonul
era obligat sã se însoare cu sora lui,
aceasta fiind singura cale prin care
era considerat un stãpân legitim.
Averea ºi puterea rãmâneau în familie. În societatea egipteanã, dreptul la tron era transmis fiicei mai în
vârstã, deºi, de regulã, femeile nu
ajungeau niciodatã faraon, fiind
doar regine, supuse soþului ºi fratelui lor. Celebra Cleopatra, cunoscutã pentru relaþiile ei amoroase cu
Iulius Cezar ºi cu Marc Antoniu, a
fost obligatã prin tradiþie sã se cãsãtoreascã mai întâi cu fraþii ei,
Ptomeleu al XIII-lea ºi apoi Ptolemeu al XIV-lea. Pãrinþii Cleopatrei au fost tot frate ºi sorã, la fel
ºi pãrinþii lui Tutankhamon. Pentru
cã mumia faraonului adolescent a
fost descoperitã, cu ajutorul testelor
ADN au fost identificaþi ºi bunicii
ºi pãrinþii sãi. La rândul sãu, când
avea doar 10 ani, el s-a cãsãtorit cu
sora lui, Ankhesenpaaten.
Numeroasele generaþii de
relaþii incestuoase ºi-au spus
cuvântul. Egiptologii care i-au
cercetat mumia au observat cã Tutankhamon fusese un copil foarte
bolnãvicios, suferise de malarie,
avea probabil oasele foarte fragile
ºi era nevoit sã umble într-un baston. Sora lui a pierdut douã sarcini,
copiii nãscându-se morþi, probabil
tot din cauza acestor probleme
provocate de legãturi în cadrul
aceleiaºi familii. De cele mai multe
ori, cred istoricii, în cazul acestor
cãsãtorii incestuoase nu se punea
problema iubirii romantice sau a
atracþiei sexuale dintre cei doi.
Unirea era decisã în scopuri
politice, religioase sau pentru a
respecta o tradiþie.
Roxana RUSCIOR
Continuare în numãrul urmãtor

"Destrãmarea
URSS-ului a fost
cea mai mare catastrofã geopoliticã
a secolului XX.
Eu voi face tot ce
îmi stã în putinþã
pentru a reuni
vechiul URSS!"
Vladimir Putin

poziþii încovoiate ("cocoaºa vãduvei")
- Pierderi de masã osoasã
la nivelul maxilarului

Prevenþie ºi tratament
O dietã de calitate ridicatã, bogatã în calciu, respectatã o
perioadã îndelungatã, hrãneºte ºi
întãreºte oasele. Consumul de calciu în copilãrie ºi tinereþe ajutã la
formarea unei mase osoase de calitate, care poate compensa pierderea ulterioarã din oase. La maturitate, consumul zilnic de calciu
poate susþine densitatea oaselor.
Efectuaþi în mod regulat exerciþii

precum mersul pe jos ºi ridicarea
de greutãþi, în care picioarele sau
alte pãrþi ale corpului întâmpinã
rezistenþã. Lãsaþi-vã de fumat!
Limitaþi consumul de alcol ºi beþi
apã mineralã bogatã în calciu ºi
magneziu.

Alimentaþia
Consumaþi din belºug
produse lactate, verdeþuri, alimente
din soia, linte, seminþe de in, ardei,
citrice, fructe de pãdure, peºte gras,
spanac, varzã creaþã. Reduceþi consumul de tãrâþe de grãu, orez brun,
nuci, spanac, ciocolatã, sare, zahãr
ºi dulciuri, bãuturi ºi sucuri din

Locul misterios din adâncurile
României care face trecerea spre
"LUMEA DE DINCOLO"!

Aflatã nu departe de
bãtrânul Callatis, într-un loc unde
s-au întâlnit de mii de ani drumurile pescarilor cu ale corãbierilor, contrabandiºtilor ºi neguþãtorilor, Peºtera Limanu a cãpãtat un
nimb de legendã. A fost refugiu în
timpul unor atacuri, ascunzãtoare
pentru hoþi, casã pentru pribegi,
loc secret de practicare a unor ritualuri religioase, încã din neolitic,
trecând prin antichitatea dacicã,
greceascã, daco-romanã, epoca
medievalã. Faima de "peºterã cu
comori" s-a rãspândit cu uºurinþã.
În afarã de valoarea istoricã, Peºtera Limanu prezintã ºi
o deosebitã importanþã speologicã. Ea este o peºterã freaticã dezvoltatã în calcare stratificate orizontal. Stratele orizontale au fost
fragmentate de un sistem regulat
În anul 1977 o crimã oribilã înfiora Bucureºtiul. Gheorghe
Samoilescu, un taximetrist din
Capitalã, a ajuns dupã gratii pentru
o faptã teribilã pe care nu el a
comis-o. A fost condamnat la 25 de
ani de închisoare din care a petrecut
doar patru ani în temniþã. În 2005,
bãrbatul a decedat. Dupã mai bine
de trei decenii, Tribunalul Bucureºti
a obligat statul român sã plãteascã
daune de jumãtate de milion de euro
fiicei lui Gheorghe Samoilescu pentru timpul pe care acesta din urmã ºi
l-a petrecut pe nedrept în închisoare.
"Dosarul Anca" a rãmas în istorie
drept una dintre cele mai mari erori
judiciare petrecute vreodatã în
România. Din obedienþã faþã de sistem, procurorii, judecãtorii ºi experþii criminaliºti au înscenat o crimã
pentru cã nu au fost capabili sã-l
descopere pe adevãratul vinovat.
Anca Broscotean a fost
violatã, sugrumatã, iar dupã deces a
fost tranºatã ca la abator, bucãþi cu
pãrþi din corpul ei fiind aruncate în
WC-uri publice ºi tomberoane de
gunoi. Ceauºescu ceruse identificarea criminalului, dar anchetatorii
nu aveau nicio pistã, motiv pentru

Invenţii femeieşti!
Berea

Bãrbaþii ar trebui sã le fie
recunoscãtori femeilor pentru cã au
creat berea. Cel puþin aºa aratã
cercetãrile istorice: în urmã cu
aproape 7.000 de ani, în Mesopotamia (zonã în care au fost descoperite cele mai vechi indicii ale
cunoscutei bãuturi), doar femeilor li
se permitea sã producã bere ºi sã

de fisuri verticale. Când placa de
calcar sarmaþian s-a scufundat sub
nivelul freatic, apele au pãtruns în
lungul planelor rectilinii de discontinuitate din rocã ºi au dizolvat, lãsând în urmã o reþea labirinticã cu distribuþie rectangularã formatã din galerii cu secþiuni dreptunghiulare surprinzãtor de regulate. Unii cercetãtori considerã cã
cel puþin o parte din galerii au fost
în întregime sãpate de om, în
multe locuri fiind evidentã dãltuirea pereþilor. Vãzutã în plan,
reþeaua de galerii seamãnã mai
degrabã cu harta strãzilor unui
oraº neglijent sistematizat.
Locul de sub dealul de la
marginea comunei Limanu nu a
putut fi niciodatã explorat în
întregime, din cauza labirintului
întortocheat de peºteri, în care

Şocant!
care au pus ochii pe un taximetrist al
cãrui numãr de telefon l-au gãsit în
agenda fetei. Aºa se face cã
Gheorghe Samoilescu a fost aruncat
dupã gratii, torturat ºi obligat sã-ºi
recunoascã fapta. O faptã pe care nu
o comisese vreodatã! Anchetatorii
au reuºit sã falsifice multe probe,
având un singur scop: sã-l acuze pe
Samoilescu. Mai mult decât atât!
Soþia taximetristului a fost violatã ºi
maltratatã de anchetatori pentru a o
obliga sã depunã mãrturie mincinoasã. În cele din urmã, Samoilescu
a fost condamnat la 25 de ani de
închisoare de cãtre judecãtoarea
Constanþa Stoia de la Tribunalul
Bucureºti. Au urmat patru ani de
temniþã pentru taximetrist, pânã
când niºte miliþieni au gãsit în
locuinþa lui Romca Cozmici din
Piaþa Amzei, cadavrul unei femei.
Cozmici era cunoscut ca bolnav psihic, iar când a recunoscut cã el o
omorâse pe Anca Broscotean nu a
fost crezut.
Generalul de miliþie
Valeriu Buzea, unul dintre oamenii
deþinã taverne. ªi mai mult, în
aproape toate societãþile antice,
berea era consideratã un dar al zeiþei
ºi nu un dar al vreunui zeu.

ªtergãtoarele de parbriz
Ironic, dar toþi acei bãrbaþi
care se plâng în trafic de ºoferiþe, au
mereu în faþa ochilor invenþia unei
femei. ªtergãtoarele de parbriz au
fost inventate în 1903, când, în cursul unei cãlãtorii din Alabama la
New York City, Mary Anderson a

comerþ, alcool ºi cofeinã.

mulþi dintre cei care s-au aventurat
mai mult decât trebuia s-au pierdut ºi nu au mai gãsit drumul la
întoarcere. Legendele localnicilor
spun cã peºtera aceasta ciudatã
este o poartã cãtre lumea de dincolo de moarte. Folclorul local a
transmis faptul cã galeriile Peºterii
Limanu s-ar întinde prin beciuri ºi
fântâni din Limanu pânã în Bulgaria sau chiar Turcia! Peºtera Limanu este complet lipsitã de podoaba stalactitelor ºi stalagmitelor, care dau farmec altor peºteri.
Acest fapt se explicã prin absenþa
infiltraþiilor de apã de la suprafaþã.
Peºtera este interesantã
din punct de vedere biospeologic.
Existã o faunã de nevertebrate bogatã a cãrei principalã sursã de
hranã o constituie acumulãrile de
guano de la coloniile de lilieci care
se adãpostesc în peºterã mai ales
iarna. În afarã de lilieci, în peºterã
pot fi întâlnite întâmplãtor ºi alte
vertebrate: ºerpi, broaºte þestoase,
vulpi, dihori.
care au înscenat crima, a trimis un
echipaj de asasini pentru a-l ucide
pe Samoilescu în puºcãrie, lãsând
impresia cã acesta s-a sinucis. Din
fericire, cu o orã înainte de sosirea
echipajului care urma sã-l omoare
pe Samoilescu, echipa securitãþii l-a
salvat. Ancheta care a urmat a
demonstrat cã Romca Cozmici era
asasinul ºi a fost executat prin
împuºcare.
Taximetristul a primit
70.000 de lei despãgubiri materiale.
Dupã ce viaþa i-a fost distrusã, dupã
ce pãrinþii lui s-au sinucis, omul a
murit în 2005 de cancer pulmonar.
La 31 iulie 2013, fiica sa, Turchetta
Laura Margareta, a depus la Secþia
civilã a Tribunalului Bucureºti o
cerere pentru "reparare prejudicii
erori judiciare". Sentinþa s-a pronunþat, iar Ministerul Finanþelor, în
calitate de pârât, trebuie sã plãteascã
nu mai puþin de jumãtate de milion
de euro. Declaraþia judecãtoarei
Constanþa Stoia, care a condamnat
un om ºtiind cã e nevinovat, a fost
de-a dreptul cinicã: "Mã consoleazã
gândul cã nu i-am dat pedeapsa capitalã".
Anca MURGOCI
observat cã ºoferii trebuiau sã
opreascã autoturismele pentru a
curãþa parbrizele de zãpadã ºi
gheaþã. Un an mai târziu, avea sã-ºi
înregistreze invenþia, pentru care a
primit patent în anul 1905. Chiar
dacã astãzi nu ne putem imagina
cum s-ar putea circula pe ninsoare
sau ploaie fãrã ºtergãtoare de parbriz, invenþia a avut nevoie de mai
bine de zece ani pentru a câºtiga
popularitate.

