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BOR vrea să interzică nunţile oficiate sâmbăta!
Patriarhia Românã, la
sugestia unui preot moldovean,
este pe cale de a impune credincioºilor ortodocºi ca oficierea
cununiilor religioase sã fie fãcute
numai în zilele de duminicã!
Aceasta vrea sã revinã la vechile
orânduiri bisericeºti, care interzic
anumite slujbe cu o zi înaintea
Praznicelor Împãrãteºti. În vechime, cãsãtoria se sãvârºea dupã
Liturghia de duminicã, la cununia
religioasã participând întreaga
comunitate (?). Astãzi, din diverse
motive, cununiile sunt sãvârºite
atât sâmbãta, dar ºi duminica.
Patriarhia susþine cã practica din
prezent este necanonicã, pentru cã
petrecerile þin pânã duminicã
dimineaþã, lucru care nu mai face
posibilã participarea credincioºilor la Sfânta Liturghie de
duminicã, indicând ca nunþile sã
fie sãvârºite duminica.
Aceastã veste a stârnit un
val de nemultumiri în rândurile
oamenilor, din cauzã cã le este
afectat tot programul ce se
deruleazã cu ocazia acestor evenimente, petrecerilor ce preced de
regulã cununiile religioase fiind

considerate de preoþi o falã ce
contravine normelor ortodoxiei.
Patriarhia a þinut sã mai
precizeze cã taina cununiei se
poate oficia în orice zi, în orice
perioadã a anului, numai sã nu fie
urmatã de petrecere: "Este normal
sã nu se mai oficieze cununia
sâmbãtã din considerentul cã
dupã slujba religioasã urmeazã o
petrecere. Sâmbãtã seara oamenii
merg la petrecere, care se prelungeºte ºi duminicã. Lumea nor-

Doar halatele vă sunt albe?
În oraºul Mizil, funcþioneazã în prezent ºase farmacii
pentru uzul uman. Gândindu-mã la
populaþia pe care acestea o
deserveºte - cea a Mizilul ºi a
comunele învecinate -, personal,
cred cã numãrul acestora este,
totuºi, cam mare, creând falsa
impresie cã în aceastã zonã locuiesc doar oameni bolnavi. Însã,
atâta timp cât patronii lor obþin
profit de pe urma comerþului cu
medicamente ºi produse farmaceutice, hotãrârea le aparþine în exclusivitate.
Ciudatã este însã o altã
situaþie, fapt sesizat de unii
pacienþi. Anumiþi medici din
cadrul Policlinicii Orãºeneºti,
odatã cu eliberarea reþetelor, îndrumã pacienþii sã-ºi achiziþioneze
medicamentele doar de la anumite
farmacii, "asigurându-i" pe aceºtia

cã doar acolo pot gãsi medicamentele prescrise ºi la niºte preþuri
mult mai mici faþã de celelalte
spiþerii.
Doamnelor ºi domnilor
doctori, nu aveþi impresia cã promovaþi o concurenþã neloialã între
farmacii? Induceþi pacienþii în
eroare în mod deliberat ºi gratuit
sau beneficiaþi de un oarece bonus
oferit de patronii anumitor farmacii pentru acest "serviciu"?
Trebuie sã înþelegem cã la
mijloc este vorba despre un fel de
conjuraþie, un plan bine pus la
punct, privind falimentarea anumitor farmacii ºi creºterea cifrei de
afaceri ale altora sau totul se
reduce la avariþie ºi hapsânism? Vã
sfãtuiesc sã încetaþi aceastã practicã, pãstrându-vã albe nu doar
halatele, ci ºi conºtiinþa!
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MAXIMA LUNII
Vor exista mereu oameni care te vor răni,
aşa că trebuie să-ţi păstrezi încrederea şi
doar să ai mai multă grijă în cine ai
încredere şi a doua oară!

malã, care pretinde cã este creºtinã, ar trebui sã fie prezentã
duminica la bisericã. Din cauza
acestor petreceri, de obosealã sau
din alte motive, nu mai pot participa la slujba de duminicã".
Sinodul BOR a hotãrât,
încã de anul trecut, din luna februarie, ca oficierea Tainei Botezului
si a Tainei Cununiei sã aibã loc
numai în bisericile parohiale, cu
respectarea rânduielilor liturgice,
de parcã pânã acum ele erau ofici-

ate în cluburi, discoteci sau cazinouri. Decizia a fost luatã în ºedinþa Sinodului BOR, doar "pentru pãstrarea sacralitãtii ºi solemnitãþii acestor Sfinte Taine".
Coroborate cu alte
"noutãþi" pe care Biserica Ortodoxã doreºte sã le impunã în societate, în principal cele legate de
învãþãmântul religios în ºcoli, se
prefigureazã în România o nouã
putere, cea bisericeascã?

Banul este doar
ochiul dracului?!
De-abia se potolise
rumoarea creatã de anunþata
intenþie de impunere a unei anumite taxe enoriaºilor ce frecventeazã biserica "Adormirea Maicii
Domnului", când, iatã, preotul
paroh al numitului lãcaº de cult
vine cu o altã nãzdrãvãnie.
Acesta, acompaniat de propriul
sãu consiliu parohial, a fost în
audienþã la primarul localitãþii,
solicitându-i acestuia sprijinul
în reglementarea comerþului
stradal ce se desfãºoarã în imediata apropiere a bisericii, motivându-ºi solicitarea prin faptul
cã zgomotele produse de vânzãtori ºi cumpãrãtori afecteazã
buna desfãºurare a slujbelor religioase.
Din pãcate, nu am þinut
morþiº sã cunoaºtem ºi maniera
prin care edilul a rezolvat pricina, deoarece eram în mãsurã sã-i
sugerãm acestuia câteva posibile
variante: închiderea Pieþei, desfiinþarea comerþului stradal din
zonã sau strãmutarea bisericii
într-o locaþie feritã de zgomote

perturbatoare. Bineînþeles cã
toate aceste variante sunt
neverosimile, dupã cum ºi solicitarea preotului paroh este una
insolitã.
Profitând de ocazie,
avem ºi noi o nedumerire de
lãmurit: oare cetãþenii ce frecventeazã cabinetul medical sau
farmacia, ambele deschise în
incinta casei parohiale, nu deranjeazã slujbele religioase sau ele
nu se pun la socotealã, fiind
aducãtoare de venituri în contul
parohiei?
Nu ne intereseazã cum
ºi din ce raþiuni a fost schimbat
profilul auto-declaratului magazin de articole bisericeºti, cine
este beneficiarul spaþiului respectiv sau care este cuantumul
sumelor de care beneficiazã biserica pentru aceste "gesturi
creºtineºti"... S-ar putea sã ºtim
rãspunsurile. Tot ce nădăjduiesc
este cã veţi acorda mai multã
atenþie ºi decenþã în ceea ce
doriţi sã impuneţi altora!

ONLINE www.primaria-mizil.ro
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MIZILUL poate fi regãsit (ºi citit) inclusiv pe site-ul acestei instituþii, secþiunea "Publicaþii".
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Devine o gravã problemã doar dacã
preºedintele va refuza sã depunã
mãrturie, aºa cum lasã acum sã se
înþeleagã!
Nimeni nu crede cã T.B.
nu cunoºtea, în 2009, situaþia operativã a fãrãdelegilor comise de clanurile þigãneºti pe tot cuprinsul þãrii,
mai ales cã în Olt, chiar în 2009, era
declanºatã o anchetã privind unele
activitãþi ilegale ale clanului Bercea,
dar disperarea dupã voturile care i-ar
fi venit din partea acestei etnii era
prea mare, aºa cã ºi-a cãlcat în
picioare demnitatea, a aruncat
bunul-simþ la tomberon ºi ne-a fãcut
martorii celui mai abject pupincurism electoral. Cã doar T.B. era
preºedintele tuturor românilor, nu!
Urmarea o ºtim cu toþii: "Prostovanul" s-a dus la Vântu, ºi a pierdut alegerile, "Ochilã" s-a dus la
Costeºti ºi le-a câºtigat!
Mucaliþii continuã sã
susþinã cã s-a dorit cumetrirea lui
"Bercea Mondialu" cu T.B., nu cu
fra-su, dar dupã episodul Costeºti,
jupânul "de la apa mare" i-a cam
lãsat cu ochi-n soare pe foºtii sãi

parteneri de hore ºi pupãturi unsuroase. Aºa cã, în final, ãia s-au
mulþumit cu "Hapsânul", iar ocazia
înrudirii efective s-a ivit curând, cãci
se ºtie doar cât de bune de prãsilã
sunt etnicele.
Povestea se cunoaºte acum
în amãnunt, dar pe mulþi îi macinã
totuºi câteva întrebãri vizavi de mersul Justiþiei române: de ce timp de
trei ani a fost "îngropatã" ancheta
declanºatã de procurorul Iacobescu
de la Olt; dacã procurorii DNA-ului
bucureºtean au admis toate probele
prezentate de avocatul apãrãrii, dispunând chiar arestarea lui M.B.,
mai are oare obiect ancheta derulatã
de DNA-ul constãnþean privind ºantajul, când acum este dovedit cã
bieþii oameni nu fãceau altceva
decât sã-ºi cearã înapoi banii de la
"Hapsân"; de ce nu s-a fãcut o
percheziþie la domiciliul ºi la sediul
firmei lui M.B. pentru dibuirea banilor ºi a conexiunilor? Nu în ultimul rând, Justiþia trebuie sã lãmureascã, fãrã putinþã de tãgadã,
traseul banilor, punând astfel capãt
zvonurilor ce nu contenesc.

Recenta
hotãrâre a
Parlamentului
nu are niciun
temei legal de a-i
cere demisia preºedintelui, dar ea constituie un
necesar exerciþiu democratic
ºi un semnal demn de luat în
seamã privind conduita preºedintelui, atât a celui actual, cât ºi a
viitorului.
Personal nu am nimic de
reproºat etniei implicate în acest
rãsunãtor scandal, ba, dimpotrivã,
nu pot sã nu remarc modul profesionist ºi echilibrat prin care aceºtia
doreau sã îºi recupereze banii, chiar
dacã scopul pentru care au fost daþi
aceºtia era unul aflat în afara legii.
Aºa cã, Mirciulicã, dacã te-ai încârdoºat cu þiganii, asumã-þi acum ºi
riscurile aventurii, cãci în filmuleþele
derulate în neºtire de televiziuni team vãzut cum te fãloºeai cu
proaspetele rude!
ªtefan AVRAMESCU

!

Stabilirea cu certitudine a
adevãrului în scandalul ce bulverseazã de ceva timp þara, pare un
lucru relativ uºor, chiar dacã acest
demers va dura ceva timp, oferind în
acelaºi timp o ultimã oportunitate
Justiþiei de a-ºi dovedi independenþa
faþã de politic.
Declaraþia rostitã de la
pupitrul prezidenþial de cãtre T.B.,
cea potrivit cãreia aflase în urmã cu
doar un an varianta fratelui sãu, constituie un motiv suficient pentru
anchetatori de a afla care era aceastã
variantã. Cea adevãratã, despre care
tot "bate câmpii" mass-media
internã ºi internaþionalã sau doar o
variantã incompletã sau mincinoasã? Dacã aflase despre ilegalitãþile comise de fratele sãu ºi nu a
luat nicio mãsurã pentru a-l determina pe acesta sã îndrepte lucrurile, nu
se poate vorbi oare despre tãinuire?
Prezentarea, ca martor, în faþa
instanþei este singurul ºi cel mai
corect mod de a se exonera de orice
rãspundere penalã, faptele reclamate
de cãtre cei din clanul Bercea cãzând
astfel doar în sarcina lui Mirciulicã.
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INGERINŢE?
Un document semnat
recent de autoritãþile statului cu
Patriarhia Românã, ce sporeºte
implicarea reprezentanþilor cultului ortodox în predarea religiei, a
rãmas încã secret, ministrul
Educaþiei susþinând cã nu este
nicio imixtiune a Bisericii în sistemul de educaþie. Protocolul
semnat de Ministerul Educaþiei
Naþionale, Patriarhia Românã ºi
Secretariatul de Stat pentru Culte
prevede un control mai mare al
reprezentanþilor BOR asupra profesorilor de religie, a cãror concediere o vor putea decide de
acum înainte, dar ºi a noilor manuale de religie, care vor necesita
avizul lor.
DEMOGRAFIE
Populaþia rezidentã a
României a scãzut, anul trecut sub
20 de milioane de locuitori, a
anunþat preºedintele Institutului
Naþional de Statisticã, Tudorel
Andrei. 2013 este primul an dupã
Revoluþie cu o populaþie rezidentã mai micã de 20 de milioane de
locuitori, fiind ºi primul an în care
numãrul de nou-nãscuþi este mai
mic de 180.000. În acest context,
el a atras atenþia asupra faptului cã
aceastã tendinþã de scãdere a
natalitãþii s-a manifestat din 1990
încoace, printre principalele
cauze numãrându-se migraþia - în
condiþiile în care cei care pleacã
din þarã au, preponderent, vârsta
cuprinsã între 25 ºi 45 de ani -,
creºterea vârstei la care tinerii
decid sã aibã copii, dar ºi faptul cã
în prezent majoritatea cuplurilor
se limiteazã la un copil.
CANDIDATURĂ
Deputatul independent
Remus Cernea, aflânduse recent
la Constanþa, ºi-a anunþat intenþia
de a candida la alegerile prezidenþiale din toamnã ºi de a înfiinþa
un nou partid, pe nume Miºcarea
pentru Oameni, Naturã ºi
Animale, pe scurt, MONA.
RENUNŢARE
Premierul bulgar Plamen Oresharski a anunþat recent
cã pe fondul criticilor venite de la
Bruxelles ºi Washington, pregãtirile pentru construcþia gazoductului South Stream, ce ar fi
urmat sã înceapã în aceastã varã
în Bulgaria, au fost suspendate.
La scurt timp dupã întâlnirea pe
care premierul bulgar a avut-o cu
senatorii americani care au fost ºi
în România - John McCain, Ron
Johnson si Christopher Murphy -,
oficialul de la Sofia a declarat:
"Am ordonat oprirea lucrãrilor.
Vom lua o decizie în funcþie de
consultãrile viitoare cu Bruxellesul".
PROIECTE
Timiºoara ar putea fi al
doilea oraº al României cu
metrou! Proiectul urmeazã sã
intre în bugetare pentru perioada
2014-2020 ºi are ca obiectiv sã
lege principalele puncte ale oraºului: Gara de Nord, Gara de Est ºi
Aeroportul. Acest proiect, care
reprezintã ºi o promisiune a campaniei primarului, a fost estimat în
prima lunã din 2014 la 2 miliarde
de euro. Încã nu se cunosc sursele de unde vor proveni banii pentru metroul timiºorean
*
Deputatul PSD Ioan
Munteanu pregãteºte o iniþiativã
c
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EDITORIALE

Băsescu, între R. Moldova şi Bercea Mondial

Dl Bãsescu a insistat,
împotriva raþiunii elementare, sã
participe la summitul european de
la Bruxelles.
Într-un fel, a motivat acest
lucru prin faptul cã a dorit sã semneze, din partea României, Acordul
de asociere al Republicii Moldova
la UE. Unificarea României cu
Basarabia a fost un proiect de suflet
al actualului preºedinte. Anul trecut, l-a declarat public, dar în afara
de intenþie, dl Bãsescu nu a reuºit
mare lucru pentru integrarea europeanã a Republicii Moldova. Cel
mult, faptul cã s-a încuscrit cu primarul Chiºinãului, Dorin Chirtoacã,
naºul de botez al nepoatei sale. Şi
aici, paralela cu tandemul Mircea
Bãsescu - Bercea Mondial vine de

la sine...

În cei aproape 10 ani de
mandat, dl Bãsescu nu a reuºit sã
aibã un plan politic cât de cât coerent. Totul a fost numai scandal,
dezintegrare, zornãit de cãtuºe. Nu
administraþie modernã, nu justiþie
funcþionalã, nu autostrãzi, ºcoli, spitale, nu investiþii care sã transforme
România în puntea dintre Est ºi
Vest, despre care vorbea preºedintele Bush la Bucureºti în octombrie
2002. Problema Republicii Moldova, astãzi, este cã va trebui sã facã
faþã la douã tipuri de represalii din
partea Moscovei. Represaliile soft
au apãrut deja: cursele aeriene
Moscova-Chiºinãu au fost suspendate fãrã explicaþie, probabil cã
permisele de muncã ale moldove-

Despre loialitate

Până la urmă, în ce constă
oare conceptul acesta ”învechit”
despre care vorbeşte mai toată
lumea şi câţi mai sunt acum dispuşi
să se ghideze după el astăzi, când
banul, poziţia socială, funcţia,
averea sau afacerile sunt singurele şi
adevăratele ”ţinte” pentru care merită să te răzbaţi în viaţă?
Loialitatea, în puţine şi
simple cuvinte, presupune să-ţi
dovedeşti mereu integritatea prin
acţiuni şi gânduri oneste faţă de o
cauză, un proiect, faţă de un om,
unul care – cu aleasă generozitate ţi-a oferit cândva o oportunitate la
care poate că doar visai, dar pentru
care nu aveai nici pregătirea şi nici
măcar dreptul să aspiri la ea, pre-

supune aşa-numitele acte de bună
credinţă.
Mai mult decât atât,
reprezintă asumarea necondiţionată
şi respectarea cu fidelitate a unor
angajamente luate, a unor jurăminte
depuse, şi doar cel care face toate
acestea poate fi caracterizat prin
onestitate şi probitate.
Cu alte cuvinte, să oferi
ceea ce ai promis, atunci când ai
promis şi să o faci necondiţionat, să
o faci cu devotament, cu profesionalism, cu dragoste, nu din constrângere sau cu gândul la anumite avantaje de orice natură, să o faci pentru
că aşa este normal şi moral.
Abraham l-a sacrificat pe
Isaac pe rug pentru a-şi arăta ”loiali-

tru cei din jurul tău, şi aceasta din
simplul motiv că te macină o
cumplită găunoşenie sufletească, pe
care n-ai cum şi cu ce s-o umpli! Te
îmbolnăveşti şi numai când remarci
(cu nedisimulată ură!) binele de care
se bucură, chiar ocazional, semenii
tăi!
Ș.A.
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Bogdan CHIRIEAC

tatea” faţă de Dumnezeu.
Scuza trădării şi a răzbunării tale care ar putea
fi, palidă umbră amorală?
Care este Dumnezeul tău?
Crezi în aşa ceva?
Trădarea şi răzbunarea au fost - şi vor
rămâne aşa pentru totdeauna – armele inepţilor,
iar tendinţa aruncatului
banilor (altora) pe fereastră – o dovadă a nemăsuratei vanităţi care te-a
devorat în mod nefiresc şi nejustificat!
Din păcate, există încă pe
lume şi persoane care au adânc
înrădăcinate în ele gena răului... Tu
eşti una dintre ele! Nimeni nu s-a
aşteptat să dovedeşti vreodată că ai
putut face sau oferi ceva special pen-

REDACŢIA

Publicaþie editatã de Asociaþia Culturalã
“Agatha Grigorescu Bacovia”

Republica Moldova nu are alt avocat în UE, cineva care sã explice
situaþia culturalã, etnicã, istoricã din
interior, fiindcã din exterior o va
face cât se va pricepe Chiºinãul.
Dl Bãsescu aud cã ºi-a pus
pe Facebook poze de album stând
de vorbã cu lideri europeni. Gestul
aratã cât de micã ºi de personalã
este miza d-lui Bãsescu. Sigur cã,
într-o adunare cu alþi 27 de lideri, îl
mai calci pe picior pe unul, pe altul,
dupã care îi ceri scuze ºi pretinzi cã
ai stat de vorbã. Republica Moldova are nevoie de mult mai mult.
În ce o priveºte, România nu-ºi mai
poate permite niciodatã luxul unui
preºedinte ca Traian Bãsescu.

nilor în Rusia vor fi anulate. Şi, în
sfârºit, Moldova nu va mai primi
gaz rusesc, iar exporturile sale vor fi
boicotate.
Represaliile hard þin de
începerea miºcãrilor de secesiune în
Republica Moldova: Transnistria ºi
Gãgãuzia pornesc la o simplã
apãsare de buton ale lui Vladimir
Putin. Acesta este momentul în care
România - ºi mai ales Europa - ar
trebui sã ajute Republica Moldova.
E nevoie de tot ºi de toate: bani,
experþi, legislaþie, protecþie informativã ºi militarã. E cumplit de
greu sã smulgi din ghearele Ursului
un teritoriu pe care a pus laba.
Acesta era momentul în care liderii
români ar fi trebuit sã aibã maximum de credibilitate la Bruxelles.

E-mail: publicatia_mizilul@yahoo.com

S.C. EXCELLTIPO S.R.L.
Telefon: 0760 530 430
E-mail: office@excelltipo.ro
DTP:
ADRIANA POPA
adyzest@yahoo.com

ISSN-L 2344 - 0260

Corespondenþã din Stuttgart de la revista Agero www.agero-stuttgart.de * Corespondenþã din Stuttgart de la revista Agero www.agero-stuttgart.de

Pagina 3

MIZILUL

OPINII

Teroriştii căutaţi de Obama sunt la noi

Când te amesteci cu
tãrâþa grupurilor infracþionale ºi
le pupi liderii pe frunte, când
alegi sã dansezi pe ritmuri
þigãneºti pentru voturi, când þi se
pun salbe de aur la gât ºi faci
alianþe de botez cu un borfaº
abonat la procuraturã ºi la
poliþie, cu peste 120 de dosare
penale, evident, nu mai poþi
avea demnitate, nici credibilitate, ºi te mãnâncã oprobriul,
fiind chiar ºi fratele preºedintelui. Mircea cel Bun, traficant
de influenþã va fi, dacã justiþia
nu e din nou ºperþuitã ºi influenþatã, coleg de celulã cu finul
mondial, cu "lotul naþional de
fotbal" ºi cu ceilalþi puºcãriaºi
din Guvern. Sau, pânã la urmã,
dupã 29 de zile, armamentul din
dotarea lui Mircea îl va transforma în Harap Alb. Sãrmanul de
el!, are de tras atâta "ruºine" în
faþa probatoriului adus de avocatul Pavel Abraham! Colac
peste pupãzã, o altã loviturã
pentru preºedinte o reprezintã
plângerea Gabrielei Firea,
admisã recent de Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie. Imunitatea
preºedintelui este contestatã la
Curtea Constituþionalã. În plus,
mai are de dat niºte rãspunsuri
serioase justiþiei, implicit poporului, pentru abuzuri, terenuri,
flotã, derapaje, posibila tãinuire
a unui grup criminal organizat
care îl ºantaja pe fratele sãu,
aflat exact în epicentrul clanului
ºi chiar ºi pentru repetabilele
lacrimi de uz popular.

Moscova nu crede în lacrimi, Washington-ul nici atât, Karol
al doilea a inventat lacrimile
politice, Preºedintele l-a copiat, iar
lacrimile sale au metamorfozat destinul României, la bordul cãreia s-a
urcat cel mai corupt aparat de stat
din istorie, în internul cãruia, oligarhi lipsiþi de scrupule ºi-au creat o
clientelã politicã interlopã, derulând
împreunã cele mai fanariote afaceri,
cele mai mari hoþii. Lacrimi la
început de mandat ºi de-a lungul
celor zece ani, lacrimi la sfârºit de
mandat. Lacrimi de crocodil, cele
mai usturãtor plãtite lacrimi de cãtre
popor din istorie!, pentru cã mulþi
dintre noi au votat ca-n piaþã ºi s-au
lãsat seduºi de lacrimi. Viclenia este
arma intoxicãrilor ºi a manipulãrilor
inteligente. Sã ne amintim doar de
afacerea jurnaliºtilor români, (cicã)
rãpiþi în Irak, un proces controlat la
comandã de Justiþia cui? Mã gândeam aºa, cu dragoste ºi cu nespusã
bucurie la Morar, Kovesi, Maior,
Hãinealã, Opriº, DIICOT, Parchetul
General, SRI, CSM, SPP, DNA,
STS, cât de mândru, cât de demn
vegheazã ºi þin de ºase la nepedepsirea clanurilor mafiote! Jivinele,
care cred cã-l pot fura pânã ºi pe
Dumnezeu, au mers braþ la braþ prin
taigaua politicii româneºti, umplându-ºi instantaneu carele cu euro, în
timp ce poporul, furat la minut ºi
sufocat de numãrul mare ºi
grosimea taxelor de top european,
din salarii de lumea a treia, nici de
cosit nu mai are. Terenurile agricole
sunt sub semnãturã strãinã. Politica
româneascã e o afacere murdarã ºi

cu toþii ºtim cã în afaceri necurate
investeºti puþin ºi câºtigi cu nesimþire. Prin acte de corupþie dirijatã, stagnarea nivelului de trai ºi
sãrãcirea populaþiei, politicienii au
fãcut din Putere un seif de bani, din
România, un restaurant cu autoservire.
S-a dus vremea când în
faþa unui premier sau a unui preºedinte pãlãriile organismelor internaþionale sãreau singure de pe
scãfârlii. "Naþiunea este sãtulã de
turpitudinile, miºeliile, jaful, corupþiunea, infamia, trãdarea intereselor ei celor mai sacre, de cruzimea, cinismul, sfruntarea, ticãloºia ºi scârba acestui regim vitreg ºi cãzut, corupt ºi corupãtor,
infam ºi infamant. Naþiunea e
sãtulã: Destul!",scria Caragiale în
"Moftul român". Destul cu aceºti
oligarhi care se tot rotesc la Putere,
clanuri ºi baroni, pentru zestrea pe
care au depus-o în paradisurile fiscale. Oare câþi dintre celebrii hoþi ai
aparatului de stat au descãrcat
mierea în paradisul fiscal din
Luxemburg ºi din alte itinerarii
cunoscute? [...]
Revenind în jungla noastrã, scandalul "Bercea Mondial" ne
face celebri în lumea întreagã,
reamintind, spre trezirea noastrã, cã
România este terorizatã de clanuri
financiare mafiote, iar acestea nu
vor renunþa cu una cu douã la supremaþie. Faptele inculpaþilor Bãsescu
Mircea ºi Cãpãþânã Marian Adrian,
dincolo de gravitatea infracþiunii de
corupþie, au un mare grad de pericol, dat de cuantumul sumei remise

de Mondialul de dupã gratii ºi primitã de cei doi inculpaþi, dar ºi de
scopul urmãrit de aceºtia, respectiv
punerea în libertate sau condamnarea la o pedeapsã extrem de
micã a unei persoane judecate pentru tentativã de omor ºi cercetatã în
numeroase dosare penale care au ca
obiect infracþiuni grave ºi foarte
grave. Folosindu-se de calitatea de
membru al familiei Preºedintelui
României, pe care o deþine inculpatul Bãsescu Mircea, ambii inculpaþi
au vehiculat promisiuni menite sã-l
convingã pe denunþãtorul Bercea cã
demersurile inculpatului Bãsescu
Mircea pot influenþarea un numãr
mare de magistraþi, de pe orice
palier al sistemului de justiþie,
aceasta fiind încã un element de
gravitate a faptei. Inculpatul Bãsescu Mircea, deºi cunoaºte obligaþiile fratelui sãu ºi îi comunicã
denunþãtorului într-una din discuþiile înregistrate cã "el nu poate", nu
descurajeazã comentariile referitoare la persoana preºedintelui, ba
mai mult, le alimenteazã pentru a
nu pierde aparenþa cã ar avea influenþã asupra magistraþilor, se aratã în
referatul procurorilor cu propunere
de arestare. Fiþi siguri, va veni ziua,
ºi ziua e aproape, când toþi magistraþii corupþi, toate uneltele murdare
din justiþie ºi din instituþiile cheie
vor umple puºcãriile la braþ cu clanurile mafiote. Teroriºtii pe care îi
cautã Obama de atâta vreme pot fi
gãsiþi foarte uºor în conducerea
României. Ei s-au iniþiat în lovitura
de stat din 1989.
Maria Diana POPESCU

Nu-i pace sub Tricolorul României!

"Trezeºte-te, popor român, trezeºte-te român adormit ºi nu lãsa
sã se ºteargã dintr-o trãsãturã de condei, tot ce þi-au lãsat
pãrinþii, nu îþi lãsa copiii pe drumuri, sclavi ai celor ce nici nu
existau pe când tu ºtiai sã scrii!"
detail, ca sã vã umpleþi propriile
De 24 de ani, Þara
a devenit arena de circ a trãdã- buzunare, sã vã faceþi vile în þãri
torilor ºi neisprãviþilor hãmesiþi exotice, sã vã petreceþi concediile la
dupã averi ºi putere. Ce-aþi Monte Carlo, la Las Vegas sau
fãcut domnilor membri ai "unde a-nþãrcat mutu iapa". Massguvernelor postdecembriste ºi media abundã de cazuri ale cãror
ai Parlamentului României pen- protagoniºti sunt biºniþarii de ieri tru poporul român? Nimic bun! barosanii de azi, "baronii", "taÎntre douã reprize de somn în libanii", "mogulii", fiecare dupã
fotolii, între douã recepþii pe la numele de botez. O serie de asemeambasade, între douã bãi de nea orãtãnii, agãþaþi de pârghiile putmulþime ºi între douã delegaþii erii, au jumulit, în timp record, toate
aiurea, pe banii statului român, bunurile naþionale la care au avut
aþi vândut economia "cea- acces. Dacã furi un ou, un bou sau o
uºistã", româneascã, pe care nu fabricã, tot furt se cheamã, în orice
doar Ceauºescu a ridicat-o la legislaþie a lumii, dar la noi, cine
nivelul la care era în ‘89. furã un ou, primeºte "cadou" câþiva
Pãrinþii ºi bunicii noºtri, vârst- ani de puºcãrie - "cu executare".
nicii de azi au clãdit-o, cu Cine furã un combinat sau o fabricã,
sânge, trudã ºi sudoare. Ce-aþi primeºte... "cu suspendare", adicã,
fãcut voi cu ea? Aþi denumit-o "mai poftiþi pe la noi!". Halal drep"grãmadã de fiare vechi", aþi tate! Bogãþiile Þãrii le-aþi vândut
etichetat-o energofagã, neren- strãinilor, iar episoadele Pungeºti,
tabilã., aþi distrus-o, aþi demo- Roºia Montanã - ºi multe altele pe
lat-o ºi aþi vândut-o en gros ºi en care le acoperiþi cu "inginerii" ºi

România - ţara "doctorilor"?
A obþine un titlu academic este la modã printre
oamenii politici ºi funcþionarii
publici, care în urma obþinerii
titlului beneficiazã de promovãri
ºi avantaje materiale. Numai cã
pânã acum s-a dovedit cã multe
dintre titlurile academice au fost
obþinute fãrã sã fie respectate rigorile academice. Iatã evoluþia
obþinerii acestui titlu academic
pânã în 2011:

Pânã în 1990 - 1.429
1991 - 71
1992 - 86
1993 - 125
1994 - 216
1995 - 269
1996 - 389
1997- 575
1998 - 864
1999 - 1.039
2000 - 769
2001 - 720

minciuni - le-aþi "temperat" cu forþa
jandarmilor.
Dupã cum puteþi constata,
în România anului 2014 se rescrie
istoria ºi nu oricum. Menirea jandarmilor este sã apere Ordinea, sã
protejeze cetãþenii þãrii ºi interesele
lor, nu sã-i molesteze ºi sã-i transforme în infirmi. Voi aþi fãcut din
Jandarmeria Românã un instrument
de pazã pentru propriile scaune, aþi
compromis-o iremediabil în ochii
poporului. Aþi distrus Armata
României. La graniþa Þãrii, Ivan ºi
Unchiul Sam îºi aratã muºchii. Cine
ne va apãra în caz de rãzboi?
NATO, veþi spune. Aºa au zis ºi
"aliaþii tradiþionali" ai României în
timpul celui de-Al Doilea Rãzboi
Mondial, pânã i-au înghesuit nemþii.
Apoi, "Scapã cine poate!". Voi,
profitorii, vã veþi lua catrafusele ºi
"Radu" vã va chema. Vor rãmâne
proºtii sã se descurce cum or putea!
La fiecare ciclu al
reprezentaþiilor electorale, pentru a
vã satisface pofta nemãsuratã de
averi, v-aþi fãcut frate cu dracu?! Nu
interesul românilor a primat, ci al

vostru, cei care vã bateþi joc de acest
popor de peste 24 de ani. Cu ce
drept minþiþi, mituiþi ºi manipulaþi,
fãrã a fi pedepsiþi? Drepturile
românilor sunt cãlcate în picioare,
iar voi, "aleºii neamului", fabricaþi
legi aplicabile doar celor mulþi, nu
ºi vouã. Puneþi taxe menite sã
jupoaie, sã vâre mâna în buzunarele
gãurite ale românilor, pentru a le lua
ºi ultima leþcaie. Îmi este jenã sã vã
mai privesc reprezentaþiile din studiourile de televiziune, pe care le-aþi
transformat în platouri de filmare a
scandalurilor publice cu care
ºtergeþi
sistematic
memoria
românilor. Ajunge! [...]
Dura lex, sed lex! Legile
trebuie aplicate cu fermitate, în mod
egal ºi echidistant pentru toþi! Aºa
ar trebui, dar nu se întâmplã aşa!
Domnilor guvernanþi din România,
ai cui miniºtrii sunteþi? Faceþi dreptate cât se mai poate, altfel ºi-o va
face singur, poporul român.
Ajunge! Deschideþi ochii ºi opriþi
dezastrul!
Ion MÃLDÃRESCU

2002 - 787
2003 - 960
2004 - 988
2005 - 1.115
2006 - 1.265
2007 - 3.047
2008 - 3.546
2009 - 4.496
2010 - 4.153
2011 - 5.895
Pentru o mai mare transparenþã ºi un grad mai ridicat de
detectare a fraudei academice,
mass-media a solicitat publicarea

online, pe site-urile universitãþilor, a tuturor lucrãrilor de
doctorat. Acest demers nu are în
vedere o generalizare, ci o
curãþare a mediului academic din
România, astfel încât asupra
celor care au muncit cinstit sã nu
planeze nicio urmã de îndoialã,
pentru a le da înapoi românilor
care au muncit cu mintea lor pentru titlurile universitare prezumþia de cinste.

Andreea OFIÞERU

c legislativã prin care participarea la vot sã fie obligatorie, în
caz contrar fiind prevãzute amenzi.
Modelul dupã care este construit
proiectul de lege este cel aplicat de
Grecia. Pentru a deveni lege, iniþiativa legislativã trebuie sã fie votatã
de cel puþin douã treimi din
numãrul total al parlamentarilor.
CARTELE
Directorul Serviciului
Român de Informaþii, George
Maior, susþine cã proiectul privind
obligativitatea înregistrãrii ºi
stocãrii datelor de identificare ale
utilizatorilor de cartele telefonice
preplãtite, nu încalcã drepturile
omului ºi urmãreºte asigurarea
securitãþii cibernetice în România.
Proiectul de lege iniþiat de Guvern
în luna aprilie 2014 a fost aprobat
de Senat în 2 iunie, fiind înaintat
apoi Camerei Deputaþilor pentru al dezbate în calitate de Camerã
decizionalã. Iniþiativa Guvernului
nu este însã agreatã de PNL.
ATENŢIE!
Autoritatea de Supraveghere Financiarã a sancþionat ºapte
brokeri de asigurãri cu interzicerea
temporarã a activitãþii, se menþioneazã într-o serie de documente
publicate în Monitorul Oficial. Iatã
care sunt aceste societãþi: AMG
Broker de Asigurare, Savulescu
Broker de Asigurare, SL-Team
Asig Broker de Asigurare-Reasigurare, Lowe Asisgroup Broker
de Asigurare, D'Expert Broker de
Asigurare Reasigurare, Executiv
Broker de Asigurare ºi Sure Invest
Company - Broker de Asigurare.
INVENŢIE
ªase studenþi de la Facultatea de Matematicã - Informaticã,
din Cluj-Napoca, au inventat o
aplicaþie care permite introducerea
codului PIN în bancomat doar cu
ajutorul privirii. Invenþia studenþilor români poate evita astfel frauda
la ATM-uri. Aplicaþia se bazeazã
pe un dispozitiv de urmãrire a
privirii, The Eye Tribe Tracker,
care costã 99 de dolari ºi care este
sub forma unui paralelipiped de 20
de centimetri lungime ºi o grosime
de 1,9 centimetri, cu o greutate de
70 de grame.
REVENIRE
Guvernul a revenit, dupã
o lunã, asupra propunerii legislative
ca pãrinþii ai cãror copii sunt elevi
în învãþãmântul preuniversitar sã
aibã zi liberã la începerea anului
ºcolar, pentru a-ºi putea însoþi copiii la ºcoalã, ºi a emis un aviz favorabil dupã ce, în aprilie, nu a fost de
acord cu legea.
INVESTIŢII
Vicepremierul
Liviu
Dragnea a declarat recent cã Banca
Industrialã ºi Comercialã a Chinei
va finanþa proiectele convenite în
urmã cu un an de premierul român
ºi cel chinez, primele investiþii
urmând sã aibã loc la Centrala de la
Rovinari ºi Reactoarele 3 ºi 4 de la
Cernavodã.
RETROCEDĂRI
Conducerea BOR a solicitat statului român sã restituie integral proprietãþile confiscate de
regimul comunist, printre acestea
numãrându-se Academia Tehnicã
Militarã, Liceul Dinu Lipatti ºi încã
peste 200 de clãdiri din Capitalã.
Purtãtorul de cuvânt al Patriarhiei,
Constantin Stoica, a declarat cã, în
ultimii 23 de ani au fost retrocedate
doar 15% din terenurile ºi clãdirile
care au aparþinut de drept bisericii.

ŞTIRI

MIZILUL
Mituri antice şi
ale care
evenimentele re
ir
le-au insp at
Legendele au însufleþit imaginaþia oamenilor
timp de mii de ani. Deºi multe
din ele sunt simple poveºti
transmise din generaþie în generaþie, unele ar putea fi
relatarea unor evenimente geologice reale, crede Patrick
Nunn, de la Universitatea
Sunshine Coast din Australia.
El a studiat legãtura dintre
miturile antice ºi fenomenele
naturale din trecut, considerând cã legendele pot oferi
savanþilor informaþii importante despre evenimente la
care povestitorii au asistat, dar
despre care oamenii de ºtiinþã
nu au prea multe informaþii.
Iatã care sunt cele mai cunoscute mituri antice ºi evenimentele pe care le-ar putea
prezenta.

Arca lui Noe ºi potopul
Unul din cele mai
cunoscute ºi tulburãtoare mituri este cel al potopului, cãruia
îi supravieþuieºte doar Noe cu
familia sa. Urmând indicaþiile
date chiar de Dumnezeu, Noe
construieºte o arcã uriaºã, pe
care ia câte o pereche din
fiecare specie de pe Pãmânt,
asigurând astfel biodiversitatea
dupã retragerea apelor. Poveºti
despre potopuri se regãsesc ºi
în legendele altor culturi nu
doar în Biblie, dar oamenii de
ºtiinþã nu cred cã a existat vreodatã o inundaþie care sã acopere cu apã întreaga planetã.
Cu siguranþã au fost

însã cazuri izolate, evenimente
dramatice care au produs o puternicã impresie asupra oamenilor. Un exemplu cunoscut
este inundaþia catastrofalã din
jurul anului 5.000 î.H, care a
avut loc în zona Mãrii Negre.
Oamenii au tendinþa sã
exagereze atunci când relateazã
diferite amintiri, prin urmare
nu este greu de înþeles cã un
fenomen care a dus la inundarea unei regiuni sã fie extins
la scarã globalã, ca ºi când pe
întreaga planetã ar fi fost numai
apã, fãrã sã mai existe vreun
petic de uscat. Nunn crede cã
mitul lui Noe este de fapt o
relatare despre valuri uriaºe,
care au acoperit o anumitã
regiune pentru câteva sãptãmâni, timp în care în acea
zonã nu a mai existat uscat.
Descoperirea unor fosile de
scoici pe vârful unor munþi nu
sugereazã neapãrat cã acea
zonã a fost cândva inundatã.
Acum, cercetãtorii ºtiu cã plãcile tectonice ridicã rocile de
pe fundul mãrii, prin urmare
vorbim despre un alt fenomen,
nu despre inundaþie, precizeazã
Adrienne Mayor, istoric la
Universitatea Stanford.
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Originea rusofobiei la români
Continuare din numãrul trecut

"PRIETENIA PENTRU
RUSIA ERA SFÂRªITÃ"
Intervenþia marilor puteri
europene, iritate de expansiunea
Rusiei cãtre Bosfor ºi Marea
Mediteranã, a pus capãt acestei situaþii dramatice prin Congresul de la
Berlin. România a pierdut Basarabia, primind în schimb Delta
Dunãrii ºi Dobrogea. În planul percepþiei populare, Rusia devenise
însã, o datã pentru totdeauna, inamicul public numãrul unu. Constantin Bacalbaºa concluziona:
"Din ceasul acesta, prietenia românilor pentru Rusia era sfârºitã. În
þarã naºte, deodatã, simþirea antirusã. Ruºii sunt de acum priviþi cu
rãcealã sau cu duºmãnie. Conflicte
zilnice se întâmplã în toatã þara cu
militarii ruºi. Ingratitudinea ruseascã, cât ºi cãlcarea fãrã pudoare a
angajamentelor luate formal prin
convenþiunea din 4 aprilie 1877,
revoltã toate sufletele româneºti.

Cauza Rusiei în România este pierdutã pentru totdeauna".
Evenimentele din 18771878 sunt identificate de Alex
Mihai Stoenescu drept momentul în
care poporul nostru a devenit definitiv ostil Rusiei: "Comportamentul
politic necinstit al Rusiei, dar mai
ales devastãrile, incendierile, furturile, violurile ºi umilinþele aduse
românilor de cãtre armatele þariste
au produs o distrugere decisivã a
imaginii vecinului de la Rãsãrit.
Anul 1878 este pragul de la care în
mentalul colectiv românesc se
instaleazã fenomenul rusofob, pe
un puternic fond naþionalist. A doua
trãdare, cea din Primul Rãzboi
Mondial, ºi apoi infiltraþia comunistã în presa ºi politica româneascã
de pânã în Al Doilea Rãzboi
Mondial vor duce la apariþia sentimentului solid de urã împotriva
Rusiei, urã care a purtat trupele
române dincolo de Nistru, care n-a
slãbit nici sub regimul comunist,
producând o incredibilã expulzare a

Mesaj din diaspora
Am primit din diaspora
rândurile de mai jos, de la cei peste
cinci milioane de români nevoiþi sã
plece din þarã sau care au fost alungaþi din þarã datoritã "politicii" promovate de Traian Bãsescu. Mã alãtur celor solicitate de ei, ºi cred cu
tãrie cã mulþi dintre noi o sã dãm
mânã cu mânã sã ne salvãm pe noi ºi
patria strãbunã.
Acum, când
"baronii ºi capitaliºtii de cumetrie"
se grupeazã sau se regrupeazã, când
reprezentanþii "marelui licurici" stabilesc - fãrã sã ne întrebe ºi pe noi,
pietonii, aºa cum ne-au rebotezat
dupã stadiul de "stupid people" -,
cine va fi viitorul preºedinte al
României, musai trebuie sã ne
spunem hotãrârea noastrã! Vreþi
votul nostru? Acestea sunt condiþiile
pe care le impun cei din diaspora!
Candidatule! Ascultã ce
vreau eu, înainte de a-mi face tu o

ofertã!
l
Respectarea rezultatului referendumului din 2009 pentru reducerea numãrului de parlamentari la
cel mult 300.
l
Imprescriptibilitatea infracþiunilor de furt din bani publici
comise de demnitari.
l Dublarea pedepselor demnitarilor pentru infracþiuni comise în
timpul mandatului.
l
Averea demnitarilor care nu
poate fi justificatã sã fie confiscatã,
la fel ºi a rudelor acestora.
l Parlamentarii care nu au iniþiat
nicio lege pe toatã perioada mandatului, sã restituie 50% din sumele
primite ca îndemnizaþie.
l Interzicerea totalã a traseismului politic.
l
Parlamentarii care prin vot,
nejustificat, s-au opus solicitãrii parchetelor pentru cercetarea altor

trupelor sovietice din þarã în 1958,
ºi care funcþioneazã ºi astãzi la aceleaºi dimensiuni aparent interminabile".

ATENTATELE,
TRÃDAREA, TEZAURUL, BASARABIA,
BUCOVINA...
Incidentele ruso-române
nu s-au oprit la conflictul din 1878.
Prim-ministrul I.C. Brãtianu ºi fiul
sãu, Ionel I.C. Brãtianu, au fost þinta
a numeroase atentate organizate de
ruºi. Sabina Cantacuzino, fiica lui I.
C. Brãtianu, nota într-o scrisoare:
"Rusia era înverºunatã împotriva
tatei ºi a fost iniþiatoarea acelor
atentate contra lui". În baza documentelor studiate, Alex Stoenescu
afirmã, în "Istoria loviturilor de
stat", cã miºcãrile þãrãneºti din 1888
ºi 1907 au fost iniþiate de instigatori
ai ruºilor, care aveau în plus ºi
agenþi de influenþã în politicã ºi în
presã. Evenimentele din Primul
Rãzboi Mondial, în care armata

demnitari, sã nu mai aibã dreptul de
a candida pentru funcþii publice.
l Redeschiderea tuturor dosarelor
care s-au închis, prin prescriere,
aparþinând foºtilor sau actualilor
demnitari.
l Reducerea cheltuielilor parlamentului cu 50% faþã de nivelul
actual.
l Produsele/serviciile comercializate sau folosite în instituþiile de
stat sã fie, în proporþie de 70%, produse în România.
l Înãsprirea pedepselor din Codul
Rutier.
l
Puºcãriaºii sã fie obligaþi sã
munceascã pentru cazare, mâncare
ºi îngrijire medicalã.
l Castrarea chimicã a pedofililor
ºi violatorilor.
l
Decãderea din drepturi a
pãrinþilor care nu-ºi trimit copiii la
ºcoalã.
l
Interzicerea exploatãrii
zãcãmintelor de orice fel, prin

Ce părere aveţi?
Un grup de parlamentari
PDL a depus în luna octombrie
2013, la Senat, un proiect de lege de
modificare ºi completare a Legii
Educaþiei Naþionale, care prevede
introducerea programului de varã la
ºcoalã ºi gradiniþã. "Programul de
ºcoalã cuprinde atât anul ºcolar, cât
ºi ºcoala de varã, cu program special, neobligatoriu, organizatã în
vacanþa de varã. Programul grãdiniþelor va cuprinde un program de
bazã, în timpul anului ºcolar, ºi un
program special, cu platã, în timpul
vacanþelor ºcolare", se aratã în propunerea legislativã.
Cum explicã iniþiatorii
programul pe timpul vacanþei de

varã?
"Mai mult de trei din cele
12 luni ale anului, copiii sunt în
vacanþã. Comparând aceastã
vacanþã a copiilor cu concediile de
numai trei-patru sãptãmâni ale
majoritãþii pãrinþilor, constatãm cã o
lungã perioadã de timp elevii ºi
preºcolarii nu pot beneficia de
supraveghere ºi educaþie din partea
pãrinþilor sau în instituþii specializate. În aceste perioade, ºcolarii
sunt expuºi anturajelor periculoase
ale strãzii, iar preºcolarii, ale cãror
familii nu beneficiazã de sprijinul
unor bunici, pot rãmâne nesupravegheaþi. De multe ori, pãrinþii
cu copii preºcolari sunt forþaþi sã

Băsescu Ştietot nu ştia?
De 10 ani, Traian
Bãsescu, nu Mircea Bãsescu, se
umflã în pene, denigreazã,
ameninþã, ºantajeazã ca un interlop, insinuând sau afirmând cu
rânjete cã ºtie ºi ce lapte a supt de
la mã-sa orice ins pe care pune
geana. De 10 ani, Traian Bãsescu
ne spune cã el e cel care bagã

corupþii la puºcãrie, serviciile
secrete ºi Justiþia fiind la ordinul
lui. De 10 ani, securismul atotºtiutor, cu accente mafiote, este politica de stat a preºedintelui
Bãsescu.
A trecut un deceniu de
când T. Bãsescu foloseºte pupitrul
de la Cotroceni ca sã vorbeascã

recurgã la concedii medicale sau
fãrã platã pentru supravegherea lor
pe timpul vacanþelor sau sã angajeze bone, mai mult sau mai puþin
calificate ºi atente", susþin iniþiatorii
proiectului. În plus, aratã deputaþii
în expunerea de motive, "în cea mai
mare parte a vacanþelor, copiii nu
beneficiazã de niciun fel de educaþie. De aceea, iniþiem aceastã
propunere legislativã de modificare

despre ce are chef, uneori zilnic
sau de douã-trei ori pe zi, întrebat
ºi neîntrebat, sã insulte, sã acuze,
sã dea verdicte la adresa cui îi vine
la gurã. Iar acum, când fratele
Mircea se dovedeºte a fi un traficant ordinar de influenþã pe bani
grei pentru interlopii cu care s-a
încuscrit, în vreme ce preºedintele
tuna ºi fulgera împotriva hoþilor ºi
corupþilor, Bãsescu ªtietot iese sã
ne spunã cã s-a mulþumit cu "vari-

rusã a fugit de pe câmpul de luptã în
1917, iar tezaurul n-a mai fost returnat de Moscova, urmate de lungul
conflict cu bolºevicii pentru
Basarabia, ultimatumul din 1940, în
care URSS a anexat din nou
Basarabia ºi Bucovina, au alimentat
tensiunile. Au urmat Al Doilea
Rãzboi Mondial, ocupaþia rusã din
perioada 1944-1958, împreunã cu
jafurile, violurile, violenþele de tot
felul ºi impunerea cu forþa a comunismului.
Dupã 1990, instalarea în
fruntea statului a lui Ion Iliescu,
comunist instruit la Moscova, precum ºi ostilitatea Rusiei în (eterna)
problemã a Basarabiei nu au fost de
naturã sã atenueze sentimentele
românilor faþã de vecinii din
Rãsãrit. Fricþiunile între România ºi
Rusia continuã ºi acum. Imperiul
din Est a reacþionat agresiv la
intrarea þãrii noastre în NATO ºi
UE, iar relaþiile dintre cele douã
pãrþi sunt caracterizate de specialiºti
ca fiind "tensionate".

Ion DUMITRESCU

metode care duc la distrugerea
mediului înconjurãtor.
l
Reîmpãdurirea terenurilor
defriºate, costurile urmând sã fie
suportate de cei care le-au defriºat
sau care trebuiau sã le apere.
l Interzicerea vânzãrii pãmântului agricol românesc cãtre strãini.
l În procesele câºtigate la CEDO,
daunele sã fie plãtite de cãtre judecãtorii care au dat sentinþele greºite.
l Revenirea, prin lege, la denumirea de þigan.
l
Deschiderea unui proces
împotriva tuturor guvernanþilor care
se fac vinovaþi de distrugerea industriei.
l
Depolitizarea autoritãþilor de
reglementare ºi control.
l
Desecretizarea tuturor contractelor civile întocmite cu statul
român.
l
Anularea subvenþiilor de la
buget cãtre cultele religioase.
Marian ANTONESCU
a Legii Educaþiei Naþionale, în sensul impunerii organizãrii ºcolilor de
varã pentru elevi ºi a unui program
continuu în grãdiniþe, facultativ, pe
perioada vacanþelor".
Cum aceste programe de
ºcoalã de varã se pot organiza cu un
numãr mai mare de elevi repartizati
unui profesor ºi cum nu toþi elevii
vor participa la program, nu vor fi
necesare creºteri bugetare în
învãþãmântul ºcolar, ci numai programarea vacanþei profesorilor în
mod alternativ pentru a exista cadre
didactice disponibile pentru activitatea din vacanþe, susþin iniþiatorii.
Faþã de aceastã "iniþiativã", am o singurã întrebare: mai
existã noþiunea de copilãrie?

Dumitru BISTIERU
anta" povestitã lui de fratele
Mircea.
Ar fi interesant de aflat
cu privire la procesul de tâmpificare ºi autominþire a acestei naþiuni câþi foºti sau încã admiratori ai
lui Bãsescu mai au tãria sã se
întrebe acum cu un aer gânditor:
oare preºedintele ºtia ce face al
sãu frate?

Cristian Tudor POPESCU

Pagina 5

MIZILUL

OPINII

Misterul prezidenţial al trecerii de la "domnul
Sandu Anghel" la "clanul Bercea"
Chimia dosarului "Bercea
- Bãsescu" lasã rar la vedere turnesolul unor modificãri de parcurs. În
ceea ce mã priveºte, am remarcat
doar schimbarea unei formule de
politeþe prezidenþialã, din primul
discurs, cel înecat într-un plâns
final, în care mafiotul Bercea
Mondial era alintat cu formula,
"domnul ªtefan Anghel".
Puºcãriaºilor care-s acuzaþi, între altele, de crimã, nu prea le
zici "domnule asasin". Mã rog, ºtiindu-l pe Traian Bãsescu un om cu
educaþie subþire, care sacrificã tot
pentru o acoladã de bune maniere ºi
stil, am zis cã Bercea Mondial e
domnit dintre steagurile de la
Cotroceni, pe aceastã nepotrivitã
formulã în împrejurarea datã, din
pricini de educaþie prezidenþialã.
Plecând spre Bruxelles ºi
nimerindu-mã de faþã, cu ajutorul
televizorului care aduce "faþa locului", chiar ºi când e umflatã, cum
scria Nina Cassian, lângã noi, am
remarcat cu surprindere virarea discursului prezidenþial de la "domnul
ªtefan Anghel", cu o uºoarã nuanþã
de alint, la "clanul Bercea". Ultima
formulã e mai potrivitã, aºa cum
mai potrivit era ºi tonul aspru al lui
Traian Bãsescu, absent din primul
discurs în respectiva pricinã. Ce s-a

petrecut peste noapte, sau peste
nopþi, dincolo de vizibilul accent de
încercãnare de pe chipul nelipsitului
de zece ani de la Cotroceni? A constatat domnul Bãsescu, na cã s-a
luat ºi la mine, o patã moralã pe cravata domnului Anghel ºi l-a
detronat din merite? Pãrea chiar
intimidat atunci preºedintele, mã
rog, aºa i se zice, pe o obiºnuiþã
rãmasã vie ºi dupã suspendare,
graþie, între altele, domnului Ponta,
pãrea chiar cutreierat de un frison
de teamã. Când rostea "domnul
Anghel", i se urca în gât nodul unei
batiste parfumate, de parcã numele
îi amintea romantice clipe petrecute
împreunã, ca într-o iubire. Mã rog,
cam împotriva naturii, dar la câte
iubiri sunt azi, o putem încuscri ºi
pe asta cu ideea de sãrut. Azi am
citit cã domnul Anghel nota într-un
carnet de peºcheºuri ºi suma de
câteva miliarde de lei vechi dãruiþi
campaniei lui Traian Bãsescu. Inutil
sã vorbim cum i-a dat? Pãi i-a dat
cum dã el, la pachet, ce atâtea acte
cã nu ºtie sã scrie ºi sã citeascã!
Abia de a desluºit adunãrile ºi scãderile unde a fãcut un
salt cãtre performanþele academice.
Brusc preºedintele nu mai are
amintiri evlavioase, brusc Traian
Bãsescu îl detroneazã, acolo de fapt

unde-i e locul, pe ?tefan Anghel la
statutul de "clanul Bercea". Arendaºul din Deal vorbeºte, de astã
datã, scrâºnit ºi ameninþãtor. Ba
chiar încuscreºte "clanul Bercea" cu
clanul majoritãþii parlamentare care
i-a votat sugestia demisiei. "Clanul
Bercea", vãr primar cu "clanul
Parlamentului"? E de rãu. Şi e de
luat aminte. Bãsescu, intimidat ca o
fatã mare la prima arãtare a pulanului miliþienesc în cazul lui frãþânesãu, a ieºit iar la bãtaie. În furia lui
bãtãioasã îºi aduce aminte ºi cã
Guvernul e corupt - bine face, iar
dacã are date sã le arate -, cã Ponta
e tartorul tartorilor. Nu precizeazã
dacã-l întrece! Oricum ceva s-a surpat - frica, pe distanþa de la prima
declaraþie, la ultima, fãcând loc
curajului bãsist, cel care l-a consacrat în toate bãtãliile, drepte ºi
nedrepte, dar câºtigate fãrã excepþie.
A deºertat cineva o reþetã
nouã în buzunarul minþii prezidenþiale ºi, pe baza ei, iese la atac?
Nu-i mai e fricã de probele adunate
de cravatele cu camerã de filmat ale
"clanului Bercea"? S-a mai petrecut
vreo împãcare pe linia de metrou
(în sensul de legãturã subteranã!)
dintre Palatul Victoria ºi Palatul
Cotroceni, fiecare consimþind sã
astupe sub naftalinã probele zdro-

bitoare cu care se tot ameninþã?
Premierul, oricum, cuibãreºte cald
culcuºul de fost preºedinte al
Bãsescului, cu onoruri, sepepiºti ºi
vilã. Se dã ceva la schimb fãrã cravatã cu accesorii electronice?
Prea sigur pe el, Traian
Bãsescu a crezut mai mereu cã
malversaþiunile comise, ca sã nu mã
reped spre spre vorbe tari, ca
excrocherii ºi alte cele, nu vor fi în
veci înregistrate, iar ãi de au fost pe
lângã el n-au pãstrat ºi ei, pentru
zile negre, o copie, un filmuleþ, o
mãslinã de procopsire viitoare, cum
a fãcut cuscrul þigan. Nu-i exclus ca
apropiindu-se finalul de mandat,
chiar unii de prin servicii sã deºerte
sacoºa cu daruri pe alte praguri,
care par mai de viitor. Dar asta n-ar
explica reînvierea curajului lui
Bãsescu. Sã fie ultima tresãrire a
gãinii îmbãrbãtate cu mângâioasele
vorbe "curaj gãinã cã te tai"? Ce mie clar e doar trecerea vertiginoasã
de la aproape amoroasa ºoaptã
"domnul Sandu Anghel", spusã cu
repetiþie, la "clanul Bercea", þipat în
ochiul camerelor de pozat ºi-n timpanul microfoanelor care-au
tresãrit.

L.A.

Piesa de
teatru
va avea loc
în data de
18 iulie 2014,
orele 18.00,
la Centrul
Cultural
“Adrian
Păunescu”,
iar biletele
se găsesc la
Biblioteca
Orăşenească

ROMÂNIA, ULTIMUL BAL

În loc sã fim o þarã numai fraþi,
Simþim, în noua epocã barbarã,
C-am fost, în viaþa noastrã, blestemaþi
S-ajungem chiriaºi la noi în þarã.
Din tot ce facem, nu avem nimic,
Ne macinã strãine interese,
Fãina noastrã n-are spor nici pic,
Nici pâinea în cuptor nu ne mai iese.

Trãim acelaºi tragic simþãmânt,
Sub politicieni ºi sub contabili,
Cã noi, ca neam, avem destinul frânt
ªi suntem de prisos ºi nerentabili.
Umili, ne cerem scuze de la toþi,
Cã nu ne-au chinuit destul în viaþã,
ªi ne conduc niºte fanarioþi,
Ce pe cei mici trãdarea îi învaþã.
Poet nebun, ce vorbe mai îndrugi,
De zici cã eºti din neam ce nu se lasã,
Când am ajuns în þara noastrã slugi
ªi suntem cerºetori la noi acasã?
ªi vii, ºi morþi, amestecaþi, acum,
Dispuºi sã emigreze se aratã,
Mormintele se pregãtesc de drum,
În România deromânizatã.
Sus-puºii nu mai au nimica sfânt,

Ca pe cravate, jurãmântu-ºi schimbã,
Nu mai avem nici fabrici, nici pãmânt,
Vorbim ºi limba noastrã-n altã limbã.
ªi-acum se-aude clopotul fatal,
Vin vremuri de urgie ºi de grindeni
ªi este seara ultimului bal,
Din zori, vom fi români de pretutindeni.
Probabil, mâine-aici va fi pustiu
ªi toþi în pribegie vom porni-o,
Drum bun, popor pierdut la un pariu,
Adio, mamã patrie, adio!
Adrian Pãunescu

ANUNŢ
Vând, foarte ieftin, apartament compus
din trei camere, situat în oraºul Mizil.
Relaþii la telefonul 0732 367 549.

Cărţi de citit în
)
această viaţă! (2
Chiar dacã multe
sprâncene se vor ridica a mirare,
însoþind grimasele care vor
mima dezgustul, riscãm, prezentându-vã o listã de titluri ºi
autori aparþinând literaturii
româneºti ºi universale, pe care
le recomandãm a fi citite în
aceastã viaþã. Cãci nu uitaþi, cultura este singurul lucru care vã
rãmâne în minte, dupã ce aþi
uitat tot ce aþi învãþat în ºcoalã!
Cultura vã va înnobila, veþi
deveni liberi, independenþi ºi
greu de manipulat!
Jules Verne
Arta
conversaþiei,
Ileana
Vulpescu
Alchimistul, Paulo Coelho
Comedia umanã, Honore de
Balzac
Vizita bãrânei doamne, Friedrich
Durrenmmat
Elevul Dima dintr-a ºaptea,
Mihail Drumeº
Regii blestemaþi, Maurice Druon
Magicianul, John Fowles
Catrene, Omar Khayyam
Singur pe lume, Hector Malot
Corabia
nebunilor,
Anne
Katherine Porter
Pe frontul de vest nimic nou,
Erich Maria Remarque
Poezii, Nichita Stãnescu
Ivanhoe, Walter Scott
Peripeþiile bravului soldat Svejk
în rãzboiul mondial, Jaroslav
Hasek
Femei singure, Cesare Pavese
Biblioteca din Alexandria, Petre
Sãlcudeanu
Teatru, Williams Tennessee
Concert de muzicã de Bach,
Hortensia Papadat Bengescu
Dinastia
Sunderland
Beauclaire, Vintilã Corbu
Ghepardul, Giuseppe Tomasi di
Lampedusa
La Medeleni, Ionel Teodoreanu
Bâlciul deºertãciunilor, William
Thackeray
Quo vadis, Henryk Sienkiewicz
Vânãtoarea regalã, Dumitru
Radu Popescu
Alexandru Ivasiuc
Teatru, Bertholt Brecht
Enigma
Otiliei,
George
Cãlinescu
Agatha Christie
Shogun, James Clavell
Alexandre Dumas
David Copperfield, Charles
Dickens
Doamna
Bovary,
Gustav
Flaubert
Tom Jones, Henry Fielding
Forsyte Saga, John Galsworthy
Teatru, Henrik Ibsen
Dacã..., Rudyard Kipling
Cei ºapte stâlpi ai înþelepciunii,
Eliot Thomas Lawrence
Liviu Rebreanu
Între Dumnezeu ºi neamul meu,
Petre Þuþea
Poezii, Marin Sorescu
Roºu ºi negru, Stendhal
Colecþionarul, John Fowles
Un diamant mare cât hotelul
Ritz, Scott Fitzgerald
Pentru cine bat clopotele?, Ernest
Hemingway
Cordovanii, Ion Lãncrãjan
Amantul doamnei Chatterley,
Herbert David Lawrence
Ultima noapte de dragoste, întâia
noapte de rãzboi, Camil Petrescu
Accidentul, Mihail Sebastian
Învierea, Lev Tolstoi
Poezii, Vasile Voiculescu
Cãderea
Constantinopolelui,
Vintilã Corbu
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"Dieta" călugărilor de pe muntele
Athos, regimul care face minuni
Cãlugãrii duc o viaþã
cumpãtatã ºi din punct de vedere
alimentar, nici vorbã de mâncãruri
procesate, mesele sunt luate în liniºte, acesta fiind motivul pentru
care feþele bisericeºti de pe muntele
Athos au o speranþã de viaþã mai
lungã cu zece ani decât grecul obiºnuit. Acest stil de viaþã face obiectul unei cãrþi care te învaþã mai
degrabã cum sã trãieºti, nu doar
cum sã slãbeºti. Mult lãudata dietã
mediteraneeanã a fost mereu oferitã
drept exemplu de reþetã-minune
pentru o viaþã mai lungã ºi feritã de
o mulþime de afecþiuni grave cu
care se confruntã omul modern.
Însã cea mai recentã "vedetã"
intratã pe scena dietelor este
prezentatã în volumul "Dieta de la
muntele Athos ", scris de Richard
Storey, Sue Todd ºi Lottie Storey,
trei nutriþioniºti care au încercat sã
schimbe conceptul de dietã prin
împãrþirea celor ºapte zile ale sãptãmânii în trei perioade alimentare
distincte, inspiraþi de cele observate
la mãnãstirile de pe muntele Athos:
trei zile de moderaþie, trei zile de
post ºi o zi de sãrbãtoare sau dezlegare. Exemplu de meniu:
Ziua de moderaţie
Mic dejun: musli cu ovãz
(sau alte cereale) ºi fructe de
pãdure, mãr rãzuit sau alte fructe
proaspete de sezon, suc de lãmâie,
lapte/apã ºi alune sau nuci.
Prânz: supã de pui cu pitã
din fãinã integralã.
Cinã: cartof dulce copt cu
mãsline, brânzã feta ºi salatã verde.
Gustãri: un mãr/o mânã
de nuci sau seminþe.
Ziua de post
Mic dejun: grapefruit la
grãtar.
Prânz: supã de legume cu
o felie de pâine din fãinã integralã.
Cinã: fasole untoasã
coaptã cu roºii proaspete ºi salatã.
Gustãri: legume crude
Ziua de moderaţie
Mic dejun: piersici la grãtar cu iaurt grecesc.
Prânz: supã de morcovi ºi
coriandru.
Cinã: salatã de pui cu
dressing de iaurt grecesc ºi un

pahar de vin alb.
Gustãri: o bucãþicã de ciocolatã neagrã, fructe sau legume
crude
Ziua de post
Mic dejun: musli.
Prânz: supã de linte.
Cinã: cartof copt în coajã
cu salatã de varzã Kale ºi morcovi.
Gustãri: un bol mic de
nuci, seminþe ºi fructe de pãdure
Ziua de dezlegare
Orice este permis, dar fãrã
a exagera în privinþa porþiilor.
Autorii regimului spun cã zilele se
pot succeda în orice ordine, pentru
ca regimul sã fie adoptat cât mai
firesc, fãrã sã fie perceput ca o corvoadã. Mesele care se iau în cadrul
mãnãstirilor reprezintã o extensie,
o completare a unei zile obiºnuite,
se aratã în volumul amintit. Se
mãnâncã în liniºte, în timp ce
cãlugãrilor li se citeºte din Sfintele
Scripturi, produsele care ajung pe
masã sunt crescute în grãdinile
mãnãstirilor, iar viaþa monahalã
presupune moderaþie în toate, inclusiv în felul în care se ia masa. Nu în
ultimul rând, cãlugãrii duc o viaþã
activã, muncind în aer liber, pentru
a-ºi asigura traiul de zi cu zi. Iar
toate aceste reguli pot fi aplicate, cu
adaptãrile necesare, ºi stilului de
viaþã modern.
Richard Storey, unul dintre autorii cãrþii, care a vizitat an de
an cãlugãrii de pe muntele Athos în
ultimii 15 ani, a ajuns la concluzia
cã acest tip de regim alimentar ar
putea funcþiona la fel de bine pentru
toatã lumea. Cãlugãrii se numãrã
printre cei mai sãnãtoºi oameni din
lume, cu rate foarte scãzute de cancer ºi aproape fãrã cazuri de
Alzhaimer. "De fiecare datã m-am
întors de la muntele Athos mai slab
cu câteva kilograme, mai sãnãtos ºi
cu un tonus mai bun, dar niciodatã
nu am simþit cã aº fi fãcut un efort
sau cã aº fi fost privat de ceva
anume. Am testat dieta cãlugãreascã pe mai multe persoane ca sã
vedem dacã este eficientã ºi în
cazul unui stil de viaþã modern. Eu
am slãbit aproape 10 kilograme,
toatã lumea a slãbit", a explicat
Storey pentru Daily Mail.
Ioana NEDELCU

Efectele miraculoase ale
sucului de prune
Din când în când este
nevoie sã îþi detoxifici ºi sã-þi cureþi
colonul, iar acest proces este destul
de simplu: ai nevoie de douã sucuri
naturale: de prune şi de mere.
Pentru ca sã îþi cureþi colonul ºi sã
elimini toate toxinele din corp, vei
avea nevoie sã gãseºti o zi în care
nu ai multe treburi de fãcut ºi nu
este neaparat nevoie sã pleci de
acasã, deoarece reacþiile corpului
tãu pot avea loc într-un moment
neaºteptat. Cum se face curãþarea
colonului? Când te trezeºti, primul
lucru pe care trebuie sã-l faci este
sã bei douã-trei ceºti de suc de
prune. Aºteaptã 30 de minute, apoi
bea ºi o ceaºca de suc de mere.
Timpul de aºteptare este diferit de
la om la om, însã nu ar trebui sã
dureze mai mult de douã-trei ore.
Atenþie! Vei merge la toaletã de
mai multe ori în aceastã zi! Ca sã
cureþi colonul în întregime, dupã ce
ai fost prima oarã la toaletã, mai
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bea o ceaºca de suc de mere, astfel
vei ajuta purgaþia sã continue.
Cum faci sucul de prune?
Ai nevoie de o ceaºca de
prune uscate, o oalã de apã fiartã ºi
rãcitã ºi îndulcitor, la alegere ºi
dupã gust. Fierbe cinci ceºti de apã
timp de 5 minute. Pune prunele
uscate într-un borcan termorezistent ºi toarnã apã peste ele, cât sã le
acopere. Acoperã borcanul ºi lasãl deoparte pentru 24 de ore, apoi
toarnã compoziþia în blender ºi fão piure. Adaugã ºi restul de apã ºi
amestecã. Strecoarã piure-ul, apoi
poþi adãuga îndulcitorul. Poþi þine
sucul de prune la frigider timp de o
sãptãmânã! Pentru sucul de mere
poþi proceda la fel, însã nu e nevoie
de mere uscate, ci proaspete. Fã
mai întâi un compot - fãrã zahãr apoi repetã procesul cu fructele în
blender pânã ai fãcut sucul.

Alina DUMITRU

Pericolele grave la care ne expune statul pe scaun
ªtim cã statul prea mult
pe scaun este dãunãtor ºi majoritatea celor care cunosc acest lucru
se simt vinovaþi dupã ce pierd vremea stând pe canapea. Dar oare ce
se întâmplã mai exact cu trupurile
noastre atunci când stãm jos
aproape opt ore pe zi? Ei bine, patru
experþi care au studiat fenomenul
spun cã este vorba de multe pãrþi
ale corpului care sunt afectate în
timp ce noi ne petrecem mare parte
din zi stând jos.

LEZIUNI ALE
ORGANELOR
Boli de inimă
Atunci când stãm jos pentru mult timp, muºchii ard mai
puþine calorii, iar sângele curge mai
lent, permiþându-le acizilor graºi sã
blocheze mai uºor inima. ªederea
prelungitã a fost asociatã de mult
timp cu niveluri crescute ale presiunii arteriale ºi ale colesterolului. De
asemenea, oamenii care sunt
extrem de sedentari au de douã ori
mai multe ºanse de a suferi de o
boalã de inimã, comparativ cu cei
care au o viaþã activã.
Cancer de colon
Studiile au asociat statul
mult pe scaun cu un risc mai mare
de cancer de colon. Motivul pentru
care statul pe scaun favorizeazã
apariþia aceste boli este neclar încã,
însã oamenii de ºtiinþã au formulat
o teorie care spune cã producerea în
exces a insulinei încurajeazã
creºterea în exces a celulelor.

DEGENERAREA
MUSCULARÃ
Abdomen moale
Când stãm în picioare sau
când ne miºcãm, muºchii abdominali ne ajutã sã stãm în poziþie verticalã. Însã, atunci când stãm pe

scaun, ei nu mai sunt folosiþi.
Muºchii tensionaþi ai spatelui ºi cu
cei abdominali formeazã o alianþã
care poate forþa arcul natural al
coloanei vertebrale, ducând la
hiperlordozã ºi lordozã.
Contracţia şoldurilor
Încheieturile flexibile ale
ºoldurilor ne ajutã sã ne menþinem
echilibrul, însã oamenii care stau
mult timp pe scaun îºi extind
rareori muºchii flexori în faþã,
motiv pentru care aceºtia se
scurteazã ºi devin mai rigizi. Acest
fenomen limiteazã o gamã de
miºcãri ºi lungimea pasului.
Studiile au indicat cã mobilitatea
redusã a ºoldurilor este unul dintre
motivele principale pentru care cad
persoanele în vârstã.

PROBLEME LA
NIVELUL
PICIOARELOR
Circulaţie proastă
Statul pe scaun pentru
perioade lungi de timp încetineºte
circulaþia sângelui, lucru care face
ca fluidele sã se acumuleze la
nivelul picioarelor. Problemele
cauzate de acest fenomen variazã
de la glezne umflate ºi varice la formarea cheagurilor de sânge, adicã
la trombozã venoasã profundã.
Oase moi
Activitãþile precum mersul pe jos sau alergatul stimuleazã
ºoldurile ºi oasele din partea inferioarã a corpului, cu scopul de a le
determina pe acestea sã devinã mai
groase, mai dense ºi mai puternice.
În prezent, medicii spun cã actuala
creºtere a cazurilor de osteoporozã
este cauzatã de lipsa de activitate.

PROBLEME ÎN PARTEA
SUPERIOARÃ A
CORPULUI

Creier înceţoşat
Când ne punem muºchii la
treabã, pompãm oxigen ºi sânge în
creier ºi declanºãm eliberarea de tot
felul de substanþe chimice care
îmbunãtãþesc starea creierului ºi
starea noastrã de spirit. Când suntem sedentari pentru mult timp,
totul se încetineºte, chiar ºi funcþiile
cerebrale.
Gât încordat
Dacã, în majoritatea timpului stãm la birou, ne putem afecta vertebrele cervicale prin
înclinarea capului în faþã, spre
monitor sau înclinarea lui în lateral,
pentru a þine un telefon mobil cu
umãrul. Acest obicei poate duce la
dezechilibre permanente.
Spate şi umeri inflamaţi
Gâtul nu este singurul
care are de suferit din cauza poziþiei
nefireºti pe care o adoptãm noi.
Atunci când stãm aplecaþi spre
monitor sau tastaturã, umerii ºi
muºchii spatelui fac o extensie
exageratã.

PROBLEME DE SPATE
Coloană inflexibilă
Dacã nu miºcãm coloana
vertebralã, ea devinã inflexibilã ºi
uºor de vãtãmat în activitãþi banale.
Atunci când ne deplasãm, discurile
moi dintre vertebre se extind ºi se
contractã ca niºte bureþi care absorb
sânge ºi substanþe nutritive
proaspete. Când stãm jos mult
timp, discurile sunt strivite inegal ºi
îºi pierd din spongiozitate.
Probleme ale discurilor intervertebrale
Oamenii care stau mai
mult timp jos au mai multe ºanse
de a suferi de hernie de disc lombarã.
Dr. Viorel FLUTURE

Substanţele periculoase din
pliculeţele cu ceai
Sunt atât de multe varietãþi de ceai ºi atât de multe beneficii ale acestei licori, însã, te-ai
gândit vreodatã cã ceaiul pe care îl
bei nu este tocmai ceea ce credeai?
Iatã câteva amãnunte de interes:
Vechile tradiþii chinezeºti
amintesc de servirea ceaiului cu
mii de ani în urmã, atunci când
aristocraþii serveau aceastã bãuturã
pentru proprietãþile sale medicinale. Însã, tot în acele vremuri, frunzele de ceai erau fie
direct mãcinate ºi transformate în pudrã, fie lãsate la
infuzat o bunã perioadã de
timp, astfel încât substanþele
benefice erau pãstrate în cele
maibune condiþii. Astãzi însã
aceste metode sunt departe de
a fi respectate. Mulþi producãtori de ceaiuri, în special cei
care comercializeazã ceaiuri sub
formã de pliculeþe, promoveazã
beneficiile pe care le aduc acestea
ºi ascund ce conþin cu adevãrat
aceste pliculeþe: pesticide, toxine,
ingrediente artificiale, arome ºi
organisme modificate genetic.
Un alt lucru important:
ºtiai cã frunzele de ceai nu sunt
spãlate înainte de a fi ambalate în
pliculeþe? Asta înseamnã cã, dacã
planta a fost stropitã cu pesticide,
acestea vor ajunge ºi în cana ta cu
ceai.
Un studiu recent realizat

aratã cã peste 91% din sortimentele de ceai testate au niveluri
de pesticide care depãºesc limita
maximã admisã de autoritãþile de
sãnãtate. ªi ceaiurile parfumate se
aflã pe lista neagrã: un alt studiu
independent a scos la ivealã cã mai
mult de jumãtate din acestea
conþin endosulfan, pesticid interzis
în Statele Unite, China, U E ºi alte

144 de þãri, din cauza efectului
nociv pe care îl poate avea: infertilitate ºi malformaþii congenitale.
Mai mult decât atât, ceaiurile parfumate au printre ingrediente
"arome artificiale", create în urma
unui proces chimic în care a fost
folosit gudron de cãrbune. Iar
aromele naturale cu care vã
pãcãlesc unii comercianþi sunt
doar niºte tertipuri pentru a
ascunde calitatea îndoielnicã a
ceaiului respectiv.
Crezi cã ceaiul e ultimul
pe lista de produse în care ai putea

avea de-a face cu organismele
modificate genetic? Se pare cã în
compoziþia acestora se foloseºte
pudrã de porumb sau de soia,
despre care se spune cã ar fi modificate genetic pentru a le creºte
rezistenþa la dãunãtori.
Cât despre pliculeþul propriu-zis, în care se gãsesc toate
aceste "bunãtãþi", nu avem cuvinte
de laudã. Potrivit unui articol
apãrut peste Atlantic, aceste
pliculeþe sunt fabricate din polietilen tereftalat care, deºi este
considerat sigur pentru consum,
la temperaturi mari îºi poate
modifica structura molecularã ºi
astfel pot ajunge în apã ftalaþii,
despre care ºtim deja cã au efecte
devastatoare pe termen lung.
Nici pliculeþele de hârtie
nu sunt tocmai sigure. Majoritatea sunt tratate cu epiclorohidrinã, o substanþã care în contact
cu apa se descompune în molecule
numite 3-MCPD, care în studii de
laborator realizate pe cobai au
cauzat cancer, infertilitate ºi
slãbirea sistemului imunitar.
Prin urmare, fiþi foarte
atenþi la etichetã ºi, dacã nu sunteþi
convinºi cã aveþi în faþã un produs
100% natural, alegeþi varianta
plantelor uscate. Dacã le puteþi
culege singuri, din zone ecologice,
cu atât mai bine!
Dr. George POPA
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Replici celebre din filme
"Louis, cred cã acesta
este începutul unei frumoase
prietenii!" - Casablanca.
"Forþa sã fie întotdeauna cu tine!" - Rãzboiul stelelor.
"E greu sã rãmâi
supãrat când este atâta frumuseþe în lume... ªi nu pot sã
simt altceva decât recunoºtinþã
pentru fiecare clipã din viaþa
mea mãruntã ºi stupidã. Sunt
sigur cã habar nu ai despre ce
vorbesc. Dar fii fãrã grijã... vei
avea într-o zi" - Casablanca.
"La urma urmei,... ºi
mâine este o zi" - Pe aripile vân-

Mahomed
Un musulman habotnic
moare ºi ajunge în rai. E extrem
de nerãbdãtor - o viaþã întreagã
aºteptase sã-l întâlneascã pe
Mahomed! ... La poarta raiului
dã peste un tip cu barbã. Plin de
emoþie ºi înfrigurare, omul nostru îl întreabã:
- Mahomed?
- Nu, fiul meu, eu sunt
Sf. Petru. Mahomed e mai sus,
îi rãspunse bãrbosul, arãtând
cãtre o scarã care ducea spre un
nor superior. Habotnicul începe
sã urce scara. În fine, întâlneºte
un alt individ cu barbã ºi i se
adreseazã plin de speranþã:
- Mahomed?
- Nu, eu sunt Moise.
Mahomed e mai sus. Habotnicul urcã sprinten mai departe, în
ciuda urcuºului abrupt, plin de
euforia revelãrii faptului cã
reprezentantul evreilor se aflã la
un nivel inferior faþã de Profet.
Ajunge la urmãtorul nor ºi-l
întreabã respectuos pe bãrbosul
întâlnit în cale:
- Mahomed?
- Nu, eu sunt Hristos..

MIZILUL

DIVERTISMENT
tului.

"În Sicilia, femeile sunt
mai periculoase decât împuºcãturile" - Naºul.
"Mama spunea cã viaþa
este ca o cutie de bomboane, nu
ºtii niciodatã ce gãseºti înãuntru"- Forrest Gump.
"De fiecare datã când
auzi un clopoþel, înseamnã cã un
înger tocmai ºi-a primit aripile"
- O viaþã minunatã .
"Dragostea este atunci
când nu trebuie sã spui niciodatã
"îmi pare rãu" - Love story.

Mahomed e mai sus... În ciuda
efortului depus, faþa i se
lumineazã, dându-ºi seama cã
tocmai avea dovada clarã a
superioritãþii Islamului faþã de
creºtinism. Habotnicul se târãºte mai departe, ºi cu ultimele
puteri ajunge la ultimul nor,
adresându-i-se individului impunãtor din faþa sa:
- Mahomed?
- Nu, fiule, eu sunt
Dumnezeu! Dar tu arãþi cam
extenuat, doreºti o cafea?"
- Dacã se poate, vã
mulþumesc din suflet. Trãgându-ºi un pic sufletu', habotnicul
continuã:
- Sincer sã fiu, trecând
peste faptul cã m-aºteptam sã
va prezentaþi drept Allah, n-aº
fi putut bãnui vreodatã ca n-o
sã-l întâlnesc pe Mahomed
aici...
Dumnezeu îl liniºti
imediat, spunându-i:
- Dar Mohamed este
aici, chiar la acelaºi nivel cu
mine!..., dupã care se-ntoarse
bãtând scurt din palme:
- Mahomed, adu douã
cafele!

La mare... la soare...
Doi preoþi s-au decis sã
meargã la mare în vacanþã. De
asemenea, au hotãrât sã facă din
asta o adevãratã vacanþã ºi, prin
urmare, au convenit sã nu poarte
nimic ce le-ar putea trãda apartenenþa la clasa clericilor......
De îndatã ce au ajuns
acolo, au intrat într-un magazin ºi
au cumpãrat niºte cãmãºi ultracolorate, pantaloni scurþi, sandale
ºi ochelari de soare. În dimineaþa
urmãtoare, s-au dus la plajã,
îmbrãcaþi în hainele lor turbate.
Pe când stãteau tolãniþi
în ºezlonguri, savurând fiecare
bãuturicã, soarele ºi peisajul, au
vãzut o blondã mortalã, topless ºi
cu mini-bikini care venea cãtre ei,
legãnându-ºi ameþitor ºoldurile.
Bieþii preoþi au rãmas cu ochii
holbaþi pe "dotãrile" incredibile
ale femeii.
Când sã treacã pe lângã
ei, ea le-a zâmbit ºi le-a spus:
Bunã
dimineaþa,
pãrinte, bunã dimineaþa pãrinte,
adresându-se fiecãruia separat.
Apoi s-a îndepãrtat. Cei

"Gogonelele"
Într-o bancã intrã o
bãbuþã îmbrãcatã ponosit ºi spune
cã vrea sã depunã o sumã mare de
bani. Fiind neîncrezãtoare, cu
toate cã se afla în cea mai importantã bancã din oraº, ea doreºte
insistent sã vorbeascã cu directorul general. Dupã mai multe discuþii cererea i-a fost acceptatã.
- Cu ce vã putem ajuta? o întreabã directorul general
- Vreau sã depun o sumã
de bani la banca dumneavoastrã.
- Ce sumã vreþi sã
depuneþi?
- Douã milioane de dolari.
- Doamne Dumnezeule!
De unde aveþi dumneavoastrã
aceastã sumã de bani!?
- Pãi, din pariuri…
- Ce fel de pariuri ?
- Uitaþi, pun pariu pe un
milion de dolari cã aveþi ouãle
cubice.
Directorul fiind sigur cã
ouãle lui numai cubice nu sunt,
lãsând demnitatea la o parte,
acceptã pariul. Se înþeleg ca a

doi au rãmas blocaþi. Cum oare
ºi-a putut da seama blonda cã ei
sunt preoþi? A doua zi, s-au dus
din nou la magazin ºi ºi-au luat
niºte haine ºi mai ºocante decât
cele din ziua precedentã. Atât de
þipãtoare, încât le puteai auzi
înainte de a le vedea. ªi astfel, cei
doi s-au aºezat iarãºi pe plajã,
bucurându-se de atmosfera de
vacanþã. Dupã un timp, aceeaºi
blondã superbã, topless, purtând
un tanga minuscul, se îndreapta
cãtre ei. Din nou, le zâmbeºte, le
adreseazã câte un "bunã dimineaþa, pãrinte", apoi se îndepărteazã. Unul dintre preoþi, nu
mai poate suporta ºi strigã:
- Doar o clipã, domniºoarã.
- Da, rãspunde aceasta.
- Uite, noi chiar suntem
preoþi, ºi suntem fericiþi cu asta,
dar, pentru numele Domnului,
spune-ne, cum ai putut ºtii cã suntem preoþi fiind îmbrãcaþi aºa?
- Pãrinte, rãspunde ea,
sunt eu, maica Aglae!

doua zi de dimineaþã sã se întâlneascã împreuna cu avocaþii, drept
martori, sã vadã cine a câºtigat
pariul…
Directorul începea deja sã aibã
emoþii, îºi tot verifica în oglindã
biluþele ºi acestea pãreau sã fie
rotunde. A doua a zi, baba, însoþitã
de avocat ºi încã un domn, pãºesc
þanþoº în biroul sãu. Directorul
general îºi dã pantalonii jos, bãtrâna îi pipãie testiculele, le aºeazã
pe palmã, se uitã atent ºi spune
zâmbind:
- Mda… aveþi dreptate,
nu sunt cubice, aþi câºtigat un milion de dolari!
Mirat directorul întreabã:
- ªi mai puteþi zâmbi
dupã ce tocmai aþi pierdut un milion de dolari!?
- Nu am pierdut nimic,
dragul meu. Îl vezi pe domnul cu
care am venit ºi care tocmai semneazã ceva în faþa avocatului meu?
Ei bine, dragule, am pariat suma
de trei milioane de dolari cu el cã
azi voi þine în palmã ouãle directorului general al celei mai importante bãnci ºi asta cu martori de
faþã.

Rânduiala din Ardeal...

MARIAN AVRAMESCU

Exprimarea orgasmului de o:
Astmaticã:
Aahh…
ahhh… ahhh!
Profã de geografie: Da…
aºa… pe acolo… pe aici… foarte
bine… corect… perfect!
Profã de matematicã:
Mai mult, tot mai mult, ºi mai
mult!
Profã de religie: Oh,
Doamne!
Sinucigaºã: Mor, mor!
Criminalã: Dacã te
opreºti acum, te omor!

Zootehnistã: Vino taurul
meu, vino!
Profã de englezã: Oh…
yes, oh… good…
Negativistã: Nuuu, nuuuuuu!
Pozitivistã: Da… da…
da!
Curioasã: Ce e asta?…
De ce?… Ce-mi faci?
Clarvãzãtoare: Simt cã
vine…

Apropo, n-am ºtiut de ce
sunt atâtea livezi la noi. Acum
am dezlegat enigma, care, sper
sã vã descreþeascã ºi vouã
frunþile!
- Apãi domnule dragã,
pe la noi în Ardeal totul are o
rânduialã ….Mai întâi sunt
cireºile… le puniem în coºãrci,
merem cu ele la târg, le vindiem,
vinim acasã, numãrãm banii, îi
împãrþâm, îi puniem binie ºi nie
f....m nevestele!
- Bravo, bravo ! ªi-apoi,
pe urmã ?
- ª-apãi, numa'dupã, sor face cãisãle... ª-apãi ºi pe
astea le culejem, le puniem în
coºãrci, merem cu ele la târg, le
vindiem, vinim acasã, numãrãm
banii, îi împãrþâm, îi puniem
binie ºi nie f...m nevestele !
- Ce frumos ! Şi altceva?
- ª-apãi, sã fac pruniele...! Alea bistriþe, mai întâi!

S-apãi le culejem, le-mpãrþâm,
care die pálincã, care die majun,
care die vânzare, ºi p-alea die
vânzare le puniem în coºãrci,
merem cu ele la târg, le vindiem,
vinim acasã, numãrãm banii, îi
împãrþâm, îi puniem binie ºi nie
f....m nevestele!
- Minunat! ªi altceva ?
- ª-apãi, sã fac nucilie...
S-atunci...
- A, da, ºtiu: culegeþi
nucile, le puneþi în coºãrci,
mergeþi cu ele la târg, le vindeþi,
veniþi acasã, numãraþi banii, îi
împãrþiþi, îi puneþi bine si va f....i
nevestele!
- No, no-no-no-noooo !
Nu-i aºa, domnule dragã, vez' cã
nu ºtii! Apãi cân' sã fac nucile, le
culejem, le puniem în coºãrci,
puniem coºãrcile-n pod, nie f...m
nevestele tãtã iarna ºi numa' la
Paºti le vindiem!

GLUME...
m Se spune cã o blondã, având
dificultãþi financiare, a hotãrât sã
fure un copil pentru a obþine o rãscumpãrare. A mers într-un parc, a
ademenit un copil în spatele unui
copac ºi a scris urmãtorul bilet:
"V-am rãpit copilul. Îmi pare rãu,
dar am mare nevoie de bani. Lãsaþi
o pungã de plastic cu 10 000 de
dolari dupã primul copac de pe
alee, mâine dimineaþã. Semnat:
Blonda anonimã Maria Dinu, strada Libertãþii, nr.15, etaj 1, apartament 8". A prins biletul cu un ac
de siguranþã de geaca copilului ºi
l-a trimis acasã la mama lui. A
doua zi a mers în parc ºi a gãsit 10
000 de dolari în parc, într-o pungã,
exact în locul indicat. În pungã era
ºi un bilet: "Iatã cei 10 000 de
dolari, dar pur ºi simplu nu pot sã
cred cã o blondã i-a putut face aºa
ceva unei alte blonde".
m
Dupã douã sãptãmâni de
plajã, soþia îºi anunþã telefonic
soþul cã mai rãmâne sã facã plajã.
- Dar ce de, draga mea, ai stat deja
o veºnicie ºi mi-este dor de tine?
- Nu pot veni, dragule. În astea
douã sãptãmâni m-am bronzat
doar la tãlpi.
m - Mâine aniversãm 30 de ani
de la cãsãtorie; am putea tãia curcanul?
- De ce? Doar nu e vina lui...
m Un tip trece prin cimitir ºi
vede pe un mormânt un tip care
fãcea sex sãlbatic cu una.
- Prietene, pot sã particip ºi eu?
- Nu! ia lopata ºi cautã-þi alta!
m Un tip stãtea la bar supãrat
nevoie mare ºi bea bere dupã bere,
nu vorbea cu nimeni ºi pufnea de
supãrare din când în când.
Barmanul îl întreabã:
- Ce s-a întâmplat, bãtrâne? Care-i
necazul?
- Lasã-mã dom'le în amaru' meu!
Uite, tocmai am trecut pe lângã
banca de spermã de vizavi ºi ce
vãd: pentru fiecare donaþie plãtesc
40 de dolari. Îþi dai seama ce avere
mi s-a scurs printre degete?…
m Un medic îºi duce studenþii în
vizitã la un ospiciu. Se opresc la
un salon unde era un bãrbat cu
privirile rãtãcite.
- Vedeþi, acest bãrbat? Şi-a pierdut
minþile deoarece femeia cu care
trebuia sã se cãsãtoreascã l-a
refuzat. În urmãtoarea rezervã îl
vom vizita pe cel care a luat-o…
m Balena mascul se învârte nervos în jurul balenei femelã:
- Guvernele tuturor þãrilor, sute de
organizaþii ecologiste, lideri politici de marcã, milioane de oameni
se luptã ca specia noastrã sã
supravieþuiascã, iar tu îmi spui cã
te doare capul?!…
m Un doctor, la orice consultaþie, obiºnuia sã îþi spunã cã ai
hemoroizi. Într-o zi, merge la el un
tip ce-ºi rupsese mâna cu o zi
înainte.
- Din cauza hemoroizilor, spuse,
ca de obicei, doctorul.
- Cum aºa? Doar eram la cules de
mere ºi s-a rupt craca cu mine. Ce
treabã au hemoroizii cu asta?
- Pãi, dacã te-a mâncat în cur sã te
urci în copac…
Pagină realizată de Adriana POPA

MIZILUL

MIC TRATAT DE MEDICINĂ
Descriere
Celulele sãnãtoase ale
pielii se divid treptat ºi migreazã
cãtre stratul superior al pielii,
înlocuind celulele vechi. Totuºi, în
psoriazis, creºterea pielii este acceleratã; celulele pielii se înmulþesc
prea repede ºi, în loc sã cadã de pe
suprafaþa acesteia, se acumuleazã în
bucãþi groase.
De obicei, plãcile de piele
roz crescute apar pe suprafeþe mici
pe scalp, coate, genunchi sau partea
de jos a spatelui. Erupþia nu este
contagioasã ºi, de obicei, nu este
dureroasã ºi nu produce mâncãrimi
mari. Psoriazisul este o boalã cro-

nicã ºi apare, de obicei, între 10 ºi
30 de ani, afectând bãrbaþii ºi
femeile în mod egal.

Cauze
Experþii nu sunt foarte siguri în ceea ce priveºte psoriazisul,
dar suspecteazã mai mulþi factori,
printre care o predispoziþie moºtenitã. Boala tinde sã aparã în familii,
în special la persoanele cu piele mai
deschisã, ºi s-au descoperit câþiva
determinanþi genetici care fac unele
persoane mai susceptibile decât
altele.
Se acumuleazã dovezi cã
multe dintre etapele care conduc la
aceastã boalã provin dintr-o reacþie

Povestea celui mai
inteligent om din istorie
La 18 luni, citea ziarul
New York Times, iar la 16 ani a
absolvit Harvard-ul. Este vorba
despre William James Sidis, considerat drept cel mai inteligent om
care a trãit vreodatã. Nãscut în
1898 într-o familie de intelectuali,
William James Sidis a fost un
geniu care a impresionat comunitatea ºtiinþificã internaþionalã cu
abilitãþile sale matematice ºi
lingvistice. Tatãl sãu, profesor de
psihologie la Universitatea Harvard, a considerat ca pasiunea pentru învãþãturã trebuie sã le fie
indusã copiilor la vârste foarte
fragede. Multumitã eforturilor
tatãlui sãu ºi inteligenþei sale extraordinare (se estimeazã cã a avut un
IQ între 250 ºi 300, în vreme ce IQul unei persoane normale este
cuprins între 90 si 115), William
James Sidis a realizat performanþe
extraordinare.
La vârsta de doi putea citi
în limba englezã, iar la patru ani
scria în francezã. Pânã la opt ani
învãþase opt limbi strãine (latina,
greaca, franceza, rusa, germana,
ebraica, turca ºi armeana), dupã
care a creat o noua limbã, pe care a
intitulat-o Vendergood. Mai târziu,
avea sã vorbeascã nu mai puþin de
40 de limbi strãine. A intrat la
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Harvard la vârsta de doisprezece
ani ºi a absolvit prestigioasa universitate la vârsta de 16 ani, în
1914.
Deºi toatã lumea i-a
prezis la absolvire un viitor spectaculos, lucrurile n-au stat tocmai
aºa. Între 1915 ºi 1919 a lucrat ca
profesor de matematica la o universitate din Texas, dupã care s-a decis
sã renunþe la cariera academicã. A
fost arestat în 1919, dupã ce a participat la o paradã socialistã în
Boston, care s-a încheiat cu violenþe. A fost condamnat la 18 luni
de închisoare, însã pãrinþii sãi au
reuºit sã înlocuiascã aceastã
pedeapsã cu un an petrecut într-un
sanatoriu din New Hampshire. În
timpul procesului, s-a declarat a fi
un socialist ºi un oponent al
Primului Rãzboi Mondial.
Din 1921 a început sã
lucreze cu maºini de calcul, o slujba aflatã mult sub capacitãþile sale
intelectuale. S-a distanþat tot mai
mult de pãrinþii sãi. În tot ce acest
timp, a scris lucrãri de specialitate,
care au variat de la cosmologie la
istoria nativilor americani. A murit
ºomer, în 1944, în urma unei
hemoragii cerebrale. Avea 46 de
ani.
Luiza POPA

DECLARAŢIA LUNII
SRI monitorizeazã la sânge, împreunã cu BCCO ºi DIICOT, grupãrile de
crimã organizatã care pot afecta siguranþa naþionalã, clanul Bercea fiind
doar una dintre multele. Mai mult,
odatã intraþi în anturajul de familie al
lui Bãsescu, Mondialii au devenit oficial, dacã nu erau dinainte þinte. Este,
practic, imposibil ca preºedintele în
exerciþiu al României sã nu fi primit
rapoarte privind preocupãrile fratelui
sãu, intersecþia cu grupãrile mafiote,
banii primiþi ºi sentinþele judecãtoreºti
negociate.
Cine i-a pus-o preºedintelui Bãsescu
pe final de mandat a fãcut-o ca la carte.
A lovit exact unde trebuie, fix pe zona
care l-a þinut preºedinte dupã un referendum în care a fost demis: justiþie
independentã, anticorupþie, stat de drept...
Ultimele luni ale lui Traian Bãsescu în funcþia de preºedinte,
sunt la fel ca mandatele sale. Sfârºitul carierei publice la vârf a lui
Bãsescu, om politic care e declamat continuu necesitatea reformãrii instituþiilor statului, e în acelaºi ton cu ascensiunea lui ºi mandatele sale: urât,
sulfuros, lipsit de limite. Degeaba piºã ochii cu steagurile-n spate, degeaba pune mascaþii pe frate-sãu, degeaba încearcã sã se derobeze. Nici propaganda nu-i mai funcþioneazã. Din mocirlã s-a ridicat, în mocirlã se
întoarce!
Victor CIUTACU

PSORIAZIS

imunitarã prea zeloasã - o armatã de
celule care combat infecþiile invadeazã þesutul sãnãtos al pielii, declanºând inflamaþia.
Printre alte elemente declanºatoare putem enumera o dietã
slabã, rãni ale pielii, arsuri provocate de soare, hormonii, o boalã,
alcoolul ºi vremea rece ºi uscatã.

Simptome
- Pete roºii, inflamate, în
relief, acoperite cu solzi albi care se
desprind uºor
- Mâncãrimi
- Unghii fragile, decolorate, cu adâncituri
- Piele crãpatã sau acope-

ritã cu bãºici, dureroase în unele
cazuri
- Încheieturi rigide ºi
dureroase

Prevenþie ºi tratament
Deºi cercetãrile privind
modul în care nutriþia poate ajuta
aceastã boalã complexã a pielii nu
au dus la prea multe informaþii, ceea
ce ºtim este cã o dietã globalã sãnãtoasã, care pune accent pe fructe ºi
legume bogate în antioxidanþi, este
beneficã pentru sãnãtatea pielii. Ce
mai puteþi face? Staþi la soare. Doar
15-30 de minute de expunere la
soare zilnic pot ameliora starea leziunilor în decurs de trei pânã la

Teorii ale conspiraţiei
O parte a incidentului din ritãþile americane au fost acuzate
golful Tonkin nu a avut loc cã au fabricat incidentul pentru a
Incidentul din golful
Tonkin se referã la cele douã lupte
între navele americane ºi nordvietnameze, care au avut loc pe 2,
respectiv 4 august, 1964. Întâmplarea a dus la declanºarea rãzboiului din Vietnam, iar auto-

justifica intervenþia în statul
comunist. Oficial, distrugãtorul
american USS Maddox a fost
implicat într-o luptã împotriva a
trei nave vietnameze, în urma
cãreia patru soldaþi vietnamezi au
fost uciºi, iar navele lor au fost
serios avariate. Peste douã zile,

Concepeţi lumea fără ele?
Maºina de tuns iarbã
Peluzele acoperite cu iarbã
tãiatã ºi îngrijitã au început sã fie la
modã la începutul secolului al
XVIII-lea în Franþa, de unde tehnica
amenajãrii lor s-a rãspândit rapid în
Anglia ºi apoi în lumea întreagã.
Francezii au dus la perfecþiune tehnica modelãrii formei peisajului în figuri geometrice, cu porþiuni de
pajiºte intersectate de cãrãri, labirinturi naturale, arbuºti ornamentali ºi
grãdini sofisticate, exemplul cel mai
reuºit fiind grãdina palatului
Versailles.

Întreþinerea pajiºtilor era
însã costisitoare ºi doar oamenii
înstãriþi îºi permiteau sã amenajeze
peluze.
La 3 mai 1831, Manning a
obþinut un patent pentru o maºinã de
tãiat iarba, însã istoria acestui dispozitiv, atât de folositor pentru amenajarea peluzelor, începe cu
britanicul Edwin Beard
Budding care, la 31 august
1830, a primit primul brevet pentru
un instrument mecanic de tuns iarba.
Apariþia maºinii de tãiat iarba a
înlocuit rapid mijloacele rudimentare folosite anterior: pãºunarea ani-

ºase sãptãmâni. Aplicaþi o cremã cu
factor de protecþie solarã minimum
15 pe zonele neafectate. Folosiþi un
umidificator de aer în timpul iernii.
Aplicaþi o cremã hidratantã pe tot
corpul - mai ales pe leziuni - pentru
a preveni uscarea pielii ºi a calma
mâncãrimile, gelul de aloe vera
fiind o bunã alegere.

Alimentaþia
Consumaþi din belºug:
fructe de mare, peºte gras, broccoli,
cartofi dulci, morcovi, roºii.
Reduceþi consumul de:
pâine, cereale care conþin gluten,
carne roºie, mãruntaie ºi alcool.

distrugãtorul a rãspuns unui atac
vietnamez în aceeaºi zonã, iar
preºedintele Lyndon Johnson a
hotãrât sã cearã Congresului aprobarea pentru o intervenþie militarã,
fapt care a determinat începerea
rãzboiului din Vietnam. În 2005
însã, NSA a desecretizat documentele legate de eveniment, conform cãrora al doilea atac, cel care
a determinat intervenþia americanã, nu a avut loc.
malelor sau tãierea
ierbii cu secera,
coasa sau foarfecele. În secolul
al XIX-lea
au început
sã aparã

primele
dispozitive alimentate
cu aburi, iar la începutul secolului al
XX-lea, maºinile de tuns iarba
având motor cu ardere internã, alimentat cu benzinã.

O descoperire senzaţională zguduie
lumea oamenilor de ştiinţă!
LESPEDEA
În cursul lunii februarie
2012, o echipã de geologi, româno-canadianã, urmãrind rãmãºiþele filonului de aur la una dintre
galeriile sãpate de agatârºi în
urmã cu 5.500 de ani la Roºia
Montanã, au fãcut din întâmplare
o descoperire care ar putea rãsturna toatã istoria omenirii. Ei au
descoperit la baza galeriei capãtul
rectangular al unei lespezi aurii
care nu pãrea a fi o rocã naturalã.
Dupã prelevarea unei mostre, din
rezultatele analizei de laborator a
reieºit cã era vorba într-adevãr de
o piatrã compozitã, obþinutã din
amestecul a 15% praf de granit,
30% wolfram ºi 55% pulbere de
aur de 50 de karate, dupã o
tehnologie imposibil de reprodus
în condiþiile ºtiinþei actuale.
În urma discuþiilor purtate cu uºile închise la Ministerul
Minelor Petrolului ºi Geologiei,
partea canadianã a opinat ca
aceastã descoperire sã nu fie
fãcutã publicã iar galeria sã fie
închisã de urgenþã. Partea românã
a fost de acord cu pãstrarea secretului, însã a insistat sã continue

cercetãrile ºi sã trimitã o a doua
echipã, de data aceasta de arheologi condusã de un arheolog
bãtrân cu o cicatrice în colþul
ochiului stâng. Timp de trei luni,
sãpãturile în jurul lespezii s-au
derulat în secret, rezultatul fiind
decopertarea integralã a lespezii.
Nu a durat foarte mult, deoarece
deasupra lespezii se aflase, cu 36
de ani în urmã, scheletul uriaºului
dac hiperborean, aflat acum la
Moscova, iar parte din munca cu
sãpatul rocii ºi cu decopertarea o
fãcuserã arheologii de atunci.
Mãsurãtorile au scos la ivealã faptul cã lespedea, perfect ºlefuitã,
avea o lungime de 12 metri, o
lãþime de ºase metri ºi o înãlþime
de trei metri, cântãrind cu aproximaþie 1700 de tone, cu 100 de tone
mai mult decât a fost estimatã
"piatra femeii însãrcinate" respectiv lespedea descoperitã la
Baalbek, numai aurul conþinut în
ea reprezentând - cca. 900 de tone
-, de aproape trei sute de ori mai
mult decât s-ar fi putut obþine prin
reciclarea integralã timp de 20 de
ani a haldelor de steril depozitat
de milenii la Roºia Montanã în
urma exploatãrilor aurifere ºi de

150 de ori mai mult decât tot aurul
extras de la suprafaþã ºi din toate
galeriile de agatârºi pentru daci,
apoi de romani, de austro-ungari
ºi de români la un loc.
Zona a fost imediat
închisã cu gard de sârmã ghimpatã ºi pusã sub pazã militarizatã,
iar sãpãturile preliminare pentru
forarea unui puþ cu diametrul de
12 metri care sã ajungã pânã la
lespede au demarat la începutul
lunii mai 2012. La sfîrºitul lunii
iunie, mai precis pe data de 23 ale
lunii, lespedea a fost scoasã la
suprafaþã, segmentatã în 80 de
calupuri egale, încãrcatã în containere ºi transportatã de urgenþã
noaptea, sub escortã militarã cãtre
o destinaþie necunoscutã. Totuºi
existã unele informaþii din surse
demne de încredere, din care
rezultã cã fragmentele containerizate au fost predate Combinatului Siderurgic SIDEX
Galaþi ºi cã au fost deja topite ºi
transformate în lingouri de aur ºi
wolfram, dar locul secret unde se
aflã ele depozitate acum încã nu
se cunoaºte.
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