Anul XIII

Nr 393

“Trăieşti o singură dată în viaţă, dar dacă trăieşti drept, o dată este destul! “

PUBLICATIe lunara de informatie, atitudine si educatie
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Ce vor păţi comercianţii care nu dau
bon fiscal, de la 1 martie?

Inspectorii Direcþiei Antifraudã vor sigila,
începând cu 1 martie a.c.,
punctele de lucru ale comercianþilor prinºi cã nu
utilizeazã casele de marcat
fiscale sau nu emit bon fiscal pentru toate bunurile
livrate sau serviciile prestate. În plus, aceºtia vor fi
primi amenzi cuprinse
între 10.000 ºi 15.000 lei.
Fiscul va dispune
suspendarea activitãþii operatorului economic în
punctul de lucru pentru o
perioadã cuprinsã între o
lunã ºi trei luni, în cazul în
care constatã încãlcarea
uneia dintre urmãtoarele
obligaþii:
- dotarea cu aparate de
marcat electronice fiscale,
achiziþionate doar de la
distribuitori autorizaþi sau
unitãþi acreditate.
- utilizarea aparatelor de
marcat electronice fiscale.
- emiterea bonului fiscal

pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate, respectiv emiterea de
bonuri cu o valoare care
corespunde realitãþii.
- întocmirea de documente
justificative pentru sumele
de bani introduse/extrase
în/din sertarul casei de
marcat.
Astfel, de la 1
martie 2015 a intrat în vigoare procedura de sigilare
a punctului de lucru al
comerciantului dacã activitatea sa este suspendatã
de cãtre Fisc. Dacã la punctele de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor existã sume deþinute fãrã a putea fi justificate prin datele înscrise în
documentele emise cu
aparate de marcat electronice fiscale, în registrul special sau prin chitanþe, banii
se confiscã, caz în care
amenzile se situeazã între
2.000 lei ºi 4.000 lei.

La data suspendãrii, unitatea este sigilatã
de echipa de control ºi se
afiºeazã la loc vizibil un

ATENŢIE LA TELESHOPING!

La data de 4
martie, poliþiºtii Direcþiei
de Investigare a Criminalitãþii Economice din
cadrul Inspectoratului
General al Poliþiei Române, sub coordonarea
Parchetului de pe lângã
Tribunalul Bucureºti, au
efectuat percheziþii la
domiciliile reprezentanþilor unor societãþi comerciale bãnuite de înºelãciune ºi evaziune fiscalã.
Totodatã, au fost puse în
executare douã mandate
de aducere, emise pe
numele persoanelor bãnuite de comiterea de infracþiuni, urmând ca faþã
de acestea sã fie dispuse
mãsurile legale ce se
impun.
În fapt, reprezentanþii
societãþilor care
Când vei constata cã, în scopul

de a produce, trebuie sã obþii aprobare
de la acei care nu produc nimic, când
vei observa cum banii se scurg spre
cei care nu activeazã în bunuri, ci în
favoruri, când vei înþelege cã o
mulþime de oameni se îmbogãþesc prin
luare de mitã ºi influenþa lor e mai eficace decât munca lor, cã legile nu te
protejeazã contra lor, ci, dimpotrivã, ei
sunt cei care sunt protejaþi împotriva
ta, când vei descoperi cã este rãsplãtitã
corupþia, iar onestitatea devine un sacrificiu de sine, atunci vei putea
spune, fãrã teama de a greºi, cã societatea în care trãieºti este condamnatã!

anunþ cu textul "Activitate
suspendatã de Antifraudã ANAF pentru neemiterea
bonurilor fiscale".

desfãºoarã activitãþi comerciale prin intermediul
unui web-site de prezentare ºi desfacere a unor
produse de menaj ºi de uz
casnic, sunt bãnuiþi cã ar
fi comercializat unele produse ce nu corespundeau
cu cele comandate de
clienþi, ar fi fost de o calitate inferioarã celor prezentate sau nu ar fi
funcþionat în conformitate
cu specificaþiile prezentate pe pagina de internet.
De asemenea, aceºtia mai sunt bãnuiþi cã
ar fi înregistrat în contabilitate mai multe cheltuieli fictive, iar sumele
de bani obþinute din vânzarea bunurilor ar fi fost
transferate în conturi bancare personale ºi retrase
ulterior de la ATM-uri.

SE SCHIMBĂ ORA!
Ora se schimbã în 2015 pe 29 martie, trecerea de la ora de iarnã la cea de varã fãcându-se
întotdeauna în ultima duminicã din luna martie.
Ceasul se dã înainte, astfel ora patru dimineaþa
devine ora trei, iar ziua aceea are doar 23 de ore.
În Uniunea Europeanã ceasurile se dau înainte sau
înapoi în acelaºi moment, în toate þãrile.
Ideea realizãrii unui decalaj orar manual,
aºa încât societatea sã beneficieze de o
orã în plus de luminã naturalã ºi astfel sã
se economiseascã curentul electric în case
ºi în mediul industrial, a apãrut în 1895
din partea astronomului britanic
George Hudson.
În 1930 a fost pusã în practica pentru
prima datã schimbarea orei de cãtre Germania ºi
Austro-Ungaria, fiind apoi adoptatã de tot mai
multe state ale lumii. În prezent, aproape toate
þãrile europene au adoptat ora de varã, ca ºi SUA,
Canada, câteva þãri din America de Sud, din
Africa ºi chiar câteva provincii din Australia, precum ºi Noua Zeelandã.
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pul întâlnirilor de tainã pe care le organizaþi.
Doamnã Adina Mandalac. Poate cã
în final, într-un fel sau altul,
mai devreme sau mai târziu, veþi izbuti sã vã duceþi
la îndeplinire planul malefic pe care l-aþi urzit. Ce va
urma dupã aceea? Veþi sãrbãtori, vã veþi bucura, sãlbatic ºi primitiv, de "succesul" repurtat, veþi aºtepta,
spãºitã ºi umilã, felicitãrile,
recunoºtinþa ºi recompensa
strãdaniilor ºi cheltuielilor
dumneavoastrã nemãsurate? ªi dacã dupã aceste
"sforþãri" veþi rãmâne doar
cu buza umflatã? ªtiþi de ce
poate fi adevãratã aceastã
variantã? Pentru cã nimeni
nu-i iubeºte pe trãdãtori ºi
nu le cultivã apropierea!
Cei cãrora le veþi netezi
calea spre nemeritate oportunitãþi sau câºtiguri, nu
vor uita niciodatã cã au
creat ºi s-au folosit de un
monstru, care îi poate
devora ºi pe ei atunci când
nu vor mai putea sau nu
vor mai dori sã vã hrãneascã infatuarea ºi vanitatea!
Nu vã este ruºine?
Atunci, cred cã vã meritaþi
cu prisosinþã destinul pe
care vi l-a hãrãzit Dumnezeu!
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Sunt convins cã nu! Vã
doare-n cot de problemele
oraºului sau de bunãstarea
locuitorilor acestuia! Aþi
gãsit doar un moment ºi o
cale prin care sã vã deºertaþi frustrãrile ºi neputinþele.
Împreunã cu o
mânã de trepãduºi - locali
sau nãimiþi de prin împrejurimi, fiecare urmãrind în
aceastã "cruciadã" niºte
oportunitãþi personale, dispuºi, gratuit sau nu, sã-ºi
verse preaplinul veninului
acumulat -, încercaþi sã lapidaþi un om, uitând voit cã
nu cu mult timp în urmã îi
pupaþi mâna, îi lustruiaþi
clanþele birourilor, îi cultivaþi asiduu ºi greþos apropierea, îi cereaþi, umili,
sprijinul în rezolvarea unor
chestiuni personale sau vã
bucuraþi de privilegiile ºi
favorurile pe care vi le
acorda.
Vã comportaþi acum ca o haitã de câini turbaþi, atentând la posteriorul
omului, acel loc în care,
odinioarã, v-aþi pierdut
sensibilitatea buzelor datoritã pupatului excesiv. Îl
acuzaþi cã este deja "ghiftuit", deºi, fãrã sã realizaþi, vã
daþi de gol cât sunteþi de
"hãmesiþi"!
Remarc cã numãrul celor care vã cânta în
strunã s-a diminuat. Celebra "analist politic de
presã", doamna Ramona
Beatrice Apostol, ºi-a luat
tãlpãºiþa, probabil secãtuitã
fizic ºi mental de nenumãratele analize politice
realizate. În schimb, vãd cã
v-aþi pricopsit cu mercenarul buzoian, cel care pentru niºte bani de buzunar,
scrie, la comandã, despre
oameni ºi fapte de care este
complet strãin, pe care nu
are de unde altundeva sã le
cunoascã decât din minciunile otrãvite pe care i le
strecuraþi în urechi pe tim-

ST

sã vã asculte, par vechi,
existând, probabil, ºi pe
vremea când "tronaþi" la
Casa de Culturã - bineînþeles, când eraþi prezentã la
sediu, nu "bãteaþi" oraºul
rezolvându-vã problemele
personale în timpul programului sau nu "vizitaþi" (însoþitã) zona strãzii Griviþa.
De ce le scoateþi la luminã
acum, când pe un salariu
mai mult decât onorabil,
ocupaþi funcþia de ºef sector salubrizare stradalã?
Consideraþi o "umilire"
faptul cã aþi fost trecutã de
la "culturã la gunoi?"
Dintre toate "acuzaþiile" care i se aruncã în
faþã primarului, se detaºeazã una: "Aþi distrus oraºul!" "Acuzaþia", dacã nu
ar fi una de tot râsul, ar putea fi una de genul "copiii
spun lucruri trãsnite", dar
nu, ea a fost fãcutã în plenul consiliului local de un
pasionat al vorbitului în
dodii ºi al fabricãrii de scenarii fantasmagorice. Voi
chiar nu auziþi ce afirmaþi?!
V-aþi pierdut complet ºi iremediabil uzul raþiunii sau
rãbdarea de a vã vedea cât
mai repede în capul "meselor îmbelºugate"? Cu
scenariile ºi mizerile voastre aþi izbutit sã bulversaþi
oraºul, sã ameþiþi de cap o
mânã de naivi, unii care au
crezut cã alãturându-vi-se
vor aduce vreun beneficiu
Mizilului ºi cetãþenilor
acestuia, dar pânã ºi ei au
realizat într-un final cã au
fost manevraþi ºi toatã campania obsedantã desfãºuratã de voi este o simplã ºi
abjectã rãzbunare personalã. Fãrã sã aºtept un rãspuns, formulez încã o întrebare iniþiatoarei acestei nebunii: "Dacã, prin absurd,
primarul v-ar fi reînscãunat
la Casa de Culturã, v-aþi
mai fi cheltuit timpul,
nervii ºi banii cu aceastã
campanie denigratoare?”
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Perceput iniþial
drept un simplu, dar nedorit, conflict de muncã,
odatã cu mediatizarea sa
excesivã în paginile "ziarului de opinie, politicã, actualitate, informaþii, suflet,
adevãr" (?!) AZI, de fapt o
fiþuicã imundã destinatã
special acestui scop meschin, gogoaºa a fost umflatã artificial, devenind o
veritabilã "cruciadã" la adresa activitãþii ºi vieþii primarului Emil Proºcan.
Iniþiatoarea
ºi
"primadona" acestei campanii, dupã cum bine ºtiþi,
este o fostã referentã a
primãriei la Casa de Culturã - doamna Adina Mandalac -, acompaniatã, zgomotos ºi fals, de un fost
candidat la funcþia de primar al oraºului din partea
PP-DD, actualmente membru în consiliul local, domnul Dumitru Leescu.
Opiniile mizilenilor faþã de aceastã situaþie
au fost diferite încã de la
bun început, ºi, în general,
nu prea mãgulitoare la
adresa iniþiatoarei ºi a susþinãtorilor acesteia. Unii,
cei mai mulþi, au fost ºi
rãmân la pãrerea cã primarul ar fi trebuit sã
rãspundã acuzaþiilor aduse
instituþiei ºi lui personal;
alþii, sunt de acord cu atitudinea edilului de a ignora
nesfârºitele atacuri ºi de a
nu se implica în acest
"rãzboi" mediatic ºi declarativ. Am discutat cu câþiva
dintre, cred eu, cei mai
reprezentativi exponenþi ai
ambelor opinii, contabilizând nedumeririle ºi
unora ºi altora. Totalizându-le, am încropit de-o
întrebare care le stãtea pe
buze: "Doamnã Adina
Mandalac, "dezvãluirile"
pe care ni le prezentaþi
acum în presã, cât mai ales
le colportaþi celor care, din
diferite motive, îºi fac timp
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RELIGIA
Mihai Câmpeanu, ministrul Educaþiei, a
declarat cã decizia Curþii
Constituþionale privind neconstituþionalitatea obligaþiei de a face cerere pentru a nu participa la ora de
religie nu poate fi aplicatã
retroactiv. În aceste
condiþii, decizia CCR va
intra în vigoare din septembrie 2015. În consecinþã, elevii (pãrinþii)
care nu au fãcut cerere în
septembrie 2014 cã nu
doresc sã participe la orele
de religie, vor merge în
continuare la aceste cursuri pânã la sfârºitul anului
ºcolar actual.
PROPUNERE
Public speaking,
nouã materie opþionalã în
învãþãmântul românesc de
stat. Aºa sunã propunerea
Amaliei Sterescu, fondatoarea primei ºcoli de Public Speaking din România. Valentin Jucan, membru CNA, a comentat pentru DC News aceastã propunere. "Este un demers
care poate fi de folos. Nu
are cum sã dãuneze educaþiei, sub nicio formã!
Vorbitul în public poate sã
ajute în diferite situaþii
cum ar fi interviurile la
slujbe".
ÎNSCRIERI
ªcolile postliceale au început înscrierile
pentru absolvenþii de liceu
ºi elevii care sunt acum în
clasa a XII-a. Pentru aceste ºcoli nu este nevoie de o
diplomã de Bacalaureat.
Calificãrile dobândite la
ºcolile postliceale pot fi
exercitate cu succes ºi în
strãinãtate, dat fiind faptul
cã tipul ºi numãrul de
competenþe profesionale
dobândite este similar
celui din UE.
ATENŢIE!
Posesorii de centrale termice de apartament vor fi obligaþi sã
scoatã mai mulþi bani din
buzunar! O directivã a
UE, care intrã în vigoare la
data de 26 septembrie a.c.,
obligã doar vânzarea centralelor termice cu condensare. Decizia va afecta milioane de români pentru cã
în prezent 1,5 milioane de
familii se încãlzesc cu centrale de apartament, iar c
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EDITORIALE

ªtefan AVRAMESCU
P.S. Apropo, doamnã
Mandalac, cum se numeºte
firma sub egida cãreia vã
editaþi publicaþia? V-am
adresat aceastã ultimã
întrebare nu din curiozitate,
ci pentru a nu induce în
minþile oamenilor ideea cã
practicaþi evaziunea fiscalã.
Dacã nu vã descurcaþi, nu
vã faceþi nicio problemã:
vã ajutã domnul Adrian
Popescu, cãci am vãzut cã
se pricepe la firme.
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Derbedeii care au violat constant şi
bestial Constituţia şi legile Ţării

Un sfert de veac
de crasã nesimþire politicã
ºi un tablou suprarealist,
extrem de dureros ºi de
ofensator: hoþii ºi ºpãgi de
miliarde, nepotism, evaziune, corupþie care face istorie ºi cãruþe de bani puºi la
adãpostul bãncilor strãine;
salariile lor nesimþite, de
zeci ºi zeci de mii de euro
pe lunã, într-o economie
abia pâlpâind, de care trag
toþi veneticii cu dinþii
printr-o crizã financiarã,
anume inventatã ca sã
poatã fura în voie, când
poporul e þinut în sãrãcie,
exploatat ºi înhãmat la sute
de taxe din salarii de
Guineea! Derbedeii care sau prefãcut a conduce Þara
au violat constant ºi bestial
Constituþia ºi legile ei, au
încasat enorme salarii
ilicite ºi nemeritate, ca sã
aibã de unde îi mitui ºi plãti
pe cei care i-au ajutat sã
ajungã în funcþii. "Eu vreau
sã schimb totul!", scrie
Klaus Iohannis în cartea sa
"Pas cu pas". Totul, însemnând, probabil, în viziunea
unui scriitor neofit, nu doar
politica, ci ºi traiul românilor ºi toate feþele care
ºi-au fãcut sfertul de veac
de teroare ºi nesimþire la
cârma fãrã timonã a Þãrii.
Dacã vreþi cu adevãrat sã
vã exercitaþi dreptul la
schimbare, începeþi cu latura socialã ºi eticã, domnule
preºedinte. Daþi-i afarã pe
toþi duºmanii Patriei Române! Creaþi locuri de
muncã, mãriþi umilitoarele

salarii ºi pensii ale românilor, eradicaþi sãrãcia,
eliminaþi ilegala taxã radiotv, electrificaþi satele ºi
gospodãriile României care
încã mai orbecãie în
întuneric, daþi-i afarã din
Þarã pe bancherii care
sfideazã naþiunea românã,
bancherii-cãmãtari care au
abuzat în mod revoltãtor
milioane de români, stârpiþi
reþelele de crimã economicã, daþi afarã din Þarã
exploatatorii, corupþii,gangsterii, deviaþii-sexual care nu
se adapteazã credinþei milenare a poporului ºi conceptelor sãnãtoase de viaþã
ale românilor, daþi afarã
afacerile murdare ale corporaþiilor americane ºi redaþi suveranitatea României!
Faceþi ceva odatã
pentru poporul acesta adus
de spate, împovãrat de
exploatare ºi sãrãcie. Eliminaþi cele mai multe ºi
mai mari taxe din U. plãtite
de bietul român!
Am avut numai
preºedinþi care au fãcut
umbrã Þãrii chiar ºi atunci
când nu era soare! Nu vã
rupeþi de realitatea româneascã! Nu e nici moral
ºi nici normal sã vã aduceþi
aminte brusc de popor ºi vã
îndrãgostiþi de virtuþile
ºtampilei din mânã doar în
campaniile electorale!
Opriþi distrugerea
noastrã ca naþiune, opriþi
vânzãrile de terenuri agricole strãinilor, vânzãrile de
pãduri, vânzãrile de Neam
ºi Þarã! Opriþi fãrâmiþarea
Þãrii ºi trimiterea ei în
rãzboaiele economice ale
altor state! Stopaþi cu fermitate enclavizarea Þãrii,
constituirea unui avorton, a
unui stat strãin în statul
român, gen Þinutul Secuiesc, în inima României
de douã ori milenarã!
Ocupaþi-vã de cetãþenii
României! Viaþa lor, salariile, pensiile ºi nivelul de
trai sunt prioritare! Nu mai
trageþi de timp cu "cestiuni" neînsemnate! Românii
nu mai suportã ºi nu mai
acceptã în continuare la
masa naþionalã adunãtura

de impostori ºi puºcãriabili,
care s-au îmbogãþit miºeleºte de-a lungul sfertului
de veac de nesimþire capitalistã! De ce pãstraþi tãcerea în scandalul UdreaServiciile secrete, domnule
Preºedinte? Vi s-a ordonat
cumva, de undeva, de peste
ocean? Faceþi dumneavoastrã primul pas spre crearea
de noi locuri de muncã,
spre eradicarea sãrãciei!
Nu în anii care vin! Nu la
anu' ºi la mulþi ani, ci
acum! Vreau sã vãd un
ºantier care construieºte
locuinþe din fondul de stat
pentru generaþia tânãrã, nu
moluri, nu faimoase ºi
sfidãtoare sedii de bãnci,
bordeluri ºi super-marcheturi!
Vreau sã vãd un
sistem de sãnãtate modern
ºi gratuit! Vreau sã vãd
puse în miºcare politici fiscale avantajoase românului
mediu. Sunteþi sau nu în
stare de astfel de transformãri, domnule Preºedinte,
priceput la promisiuni ºi
testãri pe feisbuc?
De-a lungul sfertului de veac am avut
preºedinþi, guverne, centre
de poliþie politicã, centre de
ºantaj ºi de târg cu agenþii
strãine, cãpuºate de duºmani ai Þãrii, care au implementat poruncile externe menite sã distrugã
românismul ºi valorile sale
tradiþionale. De un sfert de
veac poporul a fost dezbinat în douã tabere care se
urãsc: iliescieni ºi antiliescieni, bãsiºti ºi antibãsiºti, iohaniºti ºi antiiohaniºti. Divide et impera!
Concordia generalã a
poporului dupã lovitura de
stat din '89, când românii
erau uniþi de aspiraþii identice, a fost desfiinþatã.
SUA nu se pot
odihni din cauza noastrã,
România devenind un posibil câmp de luptã, iar
Preºedintele Iohannis salutã cu entuziasm deciziile
pe care strãinii le iau în
numele nostru, fãrã sã consulte poporul printr-un
plebiscit! Românii nu vor
rãzboi cu niciun stat.

Ucraina sã-ºi rezolve singurã problemele cu SUA,
nu e treaba noastrã! Treaba
noastrã este sã ne recuperãm românii aflaþi în teritorii smulse din ÞaraMamã în urma Pactului
Hitler-Stalin din august
1939, iar Ucraina ar face
bine sã ne dea înapoi teritoriile neamului nostru din
strãbuni. Neutralitatea, ca
poziþie, ar produce iritaþie
stãpânilor lumii, sãrutãm
dreapta lor, de aceea preºedintele salutã cu supuºenie toate deciziile venite
din afarã. Altfel, am pãþi-o
ca Franþa. […]
Imperiul american ºi-a adus în România
trupe de ocupaþie, iar noi
nu dorim cu niciun chip sã
fim bãgaþi de autoritãþile
idioate în rãzboiul unor
interese economice meschine. Pe harta NATO
România a devenit un
punct strategic de folos
marilor puteri, prin înfiinþarea unui comandament
de comandã ºi control cu
5.000 de soldaþi, instruiþi sã
intervinã rapid. Recenta
decizie a NATO de a înfiinþa centre de comandã
suplimentare în ºase þãri
europene reprezintã o realã
presiune la adresa Moscovei. Un scenariu vechi,
de fapt.
Dupã cum am
observat de-a lungul istoriei, într-un conflict, americanii au fost primii care ºiau luat tãlpãºiþa. Aºa ne-au
lãsat de izbeliºte ºi în 1945,
provocând Rusia prin
declaraþii hazardate. Preºedintele Iohannis o cautã cu
lumânarea. La fel ºi
NATO. Este cunoscut faptul cã Rusia îi poate distruge, dar Putin dã dovadã
de tact ºi înþelepciune ºi nu
a rãspuns în mod armat
sancþiunilor impuse, excluzând deocamdatã ideea
unei riposte militare, periculoasã pentru întreaga
Europã. SUA este furnizorul permanent ºi constant
al violenþei ºi rãzboiului pe
planetã.

c în fiecare an, în
România, se vând 150.000
de astfel de centrale. Acestea costa intre 4.500 lei
ºi 7.000 lei, în funcþie de
dimensiunea locuinþei. Cu
toate astea, producãtorii
afirmã cã aceste centrale
termice cu condensare permit o economie de pânã la
35 % la consumul de gaz.
TAXĂ
Persoanele care
divorþeazã pe cale administrativã, la primãrie, vor
putea plãti mai mult de
anul viitor, Guvernul
urmând sã ridice pânã la
750 lei limita în care taxa
perceputã de primari poate
fi majoratã peste suma
standard. Procedura de
divorþ pe cale administrativã poate fi folositã de
cãtre soþii care nu au copii
ºi presupune depunerea
unei cereri la ofiþerul de
stare civilã de la primãria
care are în pãstrare actul de
cãsãtorie sau pe raza cãreia
se aflã ultima locuinþã
comunã a soþilor.
RECRUTĂRI
Ministrul Apãrãrii Naþionale, Mircea Duºa, a declarat cã tinerii pot
"sã stea liniºtiþi", pentru cã
în aceastã perioadã nu se
fac recrutãri sau încorporãri pe fondul conflictului din Ucraina. El a adãugat cã acest lucru poate fi
fãcut, în mod legal, doar
printr-o hotãrâre a Parlamentului.
CODUL SILVIC
Dupã ºapte ani
de la adoptarea formei
anterioare ºi patru ani de
dezbateri pentru modificarea lui, Codul Silvic a
fost adoptat recent de
Camera Deputaþilor. Noua
lege cadru încurajeazã producþia internã, valoarea
adãugatã a lemnului, introduce plata pentru serviciile
ecosistemelor ºi catalogul
pãdurilor virgine, dar
efectele pozitive depind de
înþelepciunea cu care aceste prevederi vor fi aplicate.
SIMULARE
Ministrul Educaþiei, Sorin Câmpeanu, a
declarat cã promovarea la
simularea evaluãrii naþionale este de 50,68% la
nivelul þãrii, cu 1,85% mai
mare faþã de anul trecut.

Diana Maria POPESCU
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Expresii celebre
şi originile lor
A-ºi pune cenuºã
pe cap - Aceastã expresie
vine de la obiceiul evreilor
din antichitate care, la o
mare durere sau pentru o
adâncã remuºcare, îºi
sfâºiau, ca Iov, veºmintele,
se acopereau cu un sac ºiºi puneau cenuºã pe cap,
cenuºa fiind consideratã
ca un semn de doliu.
Obiceiul acesta este consemnat în mai multe locuri
în biblie ºi de acolo,
dându-i-se un sens figurat,
a devenit o expresie curentã.
Avocatul diavolului - Vine de la
Advocatus diaboli, persoana însãrcinatã sã
conteste cererea unui
candidat la canonizare
în faþa conclavului papal, în opoziþie cu
Advocatus dei, persoana
care sprijinea o asemenea propunere. Funcþia a
fost creatã în 1587, dar
din 1983 rolul avocatului diavolului a scãzut
ca urmare a reformei lui
Papa Ioan Paul al II-lea.
Dacã nu vine
muntele la Mahomed, se
duce Mahomed la munte Faptul s-ar fi petrecut în
jurul anului 612 d.Hr.,
când Mahomed abia începuse a propovãdui religia
islamicã. Arabii erau atunci idolatri ºi-i cereau minuni. "Profetul" a poruncit
muntelui în faþa cãruia
predica, sã vinã pânã la el.
Deºi se zice cã o credinþã
putrenicã miºcã ºi munþii,
masivul montan nu a
catadicsit sã se urneascã.
Atunci, Mahomed s-a închinat ºi, cu
ochii la cer, a exclamat
senin: "Mare e înþelepciunea ta, Doamne ! Dacã
ai fi dat ascultare cuvintelor mele ºi ai fi fãcut
muntele sã se miºte, ne-ar
fi prãpãdit pe toþi. Trebuie
deci eu sã mã duc la
munte ºi sã mulþumesc
celui de sus cã a fost atât
de milostiv cu un neam de
pãgâni". ªi îndreptându-se
spre munte, a rostit cuvintele care azi, în zeflemea,
se spun acelora ce n-au
altã cale decât sã se plece
în faþa unei situaþii, chiar
dacã astfel trebuie sã
înfrunte ironii ºi râsete.
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DEZVALUIRI
Biblioteca Naþionalã a României, cea mai
mare bibliotecã din þarã,
este amplasatã pe Bulevardul Unirii nr. 22 din sectorul 3 al Capitalei, într-un
sediu nou, unde funcþioneazã din 23 aprilie 2012.
Înfiinþatã în anul
1859, Biblioteca Naþionalã
îºi are originea în Biblioteca
Colegiului Sfântu Sava din
Bucureºti, una din cele mai
vechi ºi reprezentative biblioteci din România, datã
în folosinþã în anul 1838, cu
un fond de circa 1000 de
volume. Dupã 1859, biblioteca a primit statutul ºi
denumirea de Bibliotecã
Naþionalã ºi ulterior, în
1955, de Bibliotecã Centralã de Stat. Pe parcursul
celor peste 100 de ani de
existenþã a purtat mai multe
denumiri pânã în ianuarie
1990, când a devenit Biblioteca Naþionalã a României, având sediul în centrul vechi al Bucureºtiului,
în Palatul Bursei, aproape
de Piaþa Universitãþii.
Noul sediu al
Bibliotecii Naþionale din B-

Biblioteca Naţională a României
dul Unirii este o clãdire a
cãrei construcþie a început
în anul 1986, dar a fost
abandonatã dupã Revoluþia

fiind o dedublare ce lasã sã
transparã deformat vechea
faþadã. Suprapus, apar elemente de limbaj ale epocii

din 1989. În anul 2004 s-a
fãcut o revizie a proiectului
arhitectonic iniþial, iar în
2006 Ministerul Culturii a
decis transformarea construcþiei în centru cultural ºi
Bibliotecã Naþionalã. Lucrãrile efective au început în
primãvara anului 2009,
noul sediu fiind inaugurat la
23 aprilie 2012. Pentru
finalizarea noii construcþii
s-a urmãrit îndeaproape
conformarea volumetricã a
clãdirii începute înainte de
1990, noua faþadã de sticlã

digitale (serigrafii pe sticlã
cu texte din cãrþi ºi imagini
ale caselor care s-au demolat). Costul final al investiþiei s-a ridicat la peste
100 milioane de euro, iar
ºeful de proiect al construcþiei a fost arhitectul
Eliodor Popa.
Amplasatã pe un
teren de 54.000 mp, clãdirea bibliotecii are o suprafaþã construitã de peste
15.000 mp, are un atrium
înalt de 30 m, ºapte niveluri
supraterane ºi douã subte-

PORTRETUL UNUI ESCROC

bile, au vizat deschis Ministerul Mediului, Apelor ºi
Pãdurilor. Cunoscãtorii ºtiu
de ce! Iar Verestoy, implicat direct, cu atât mai mult!
Începute în 1991,
la un an dupã intrarea sa în
politicã, afacerile derulate
de udemerist
au acoperit
domenii largi,
precum industria prelucrãrii lemnului, agricultura, produsele chimice,
alcoolul, comunicaþiile,
transporturile,
mass-media,
investiþiile financiare etc.
El ºi-a administrat singur
toate afacerile
pânã când legea i-a interzis explicit
acest lucru ºi
calitatea de
senator a devenit incompatibilã cu aceea de administrator al unei firme.
Ulterior, aprope
toate afacerile sale au fost
preluate, spre administrare,

Verestoy Attila
conduce detaºat în topul
veteranilor din Parlament.
Reales, în 2012, într-un
colegiu din Harghita, el se
aflã la al ºaptelea mandat
de senator. Putred de bogat,
cunoscut sub poreclele de
"Drujba lui Dumnezeu",
"Groful defriºãrilor" sau
"Kerestoy" pentru modul
diabolic în care a devalizat
pãdurile din Harghita ºi
Covasna, udemeristul a
reuºit sã obþinã de-a lungul
anilor o avere uriaºã estimatã, la finele anului trecut,
la aproximativ 75 de milioane de euro. Considerat
eminenþa cenuºie a UDMR,
caracterizat de o duplicitate
ºi o ipocrizie crasã, dominat de un tupeu fãrã limite,
acesta a reuºit sã controleze
toate conducerile UDMR,
bucurându-se astfel de
imunitate parlamentarã ºi
protecþie politicã la cel mai
înalt nivel. Este cunoscut ca
un personaj controversat,
chiar diabolic, care se pliazã perfect pe proverbul
"tace ºi face", profitând din
plin de relaþiile pe care le
deþine la vârful politicii.
Jucând mereu la

mai multe capete politice,
Verestoy a reuºit sã scape,
de fiecare datã, prin ochiurile suspect de largi ale
"nãvodului justiþiei postdecembriste", care a preferat

ºi preferã, la comandã
politicã, sã prindã doar anumiþi "peºti mari". Interesant
este faptul cã udemeriºtii,
aflaþi la guvernare în mai
toate ecuaþiile politice posi-

rane, lifturi ºi pereþi din sticlã, podele ºi plafoane din
sticlã luminate cu leduri.
Biblioteca dispune
de 14 sãli de lecturã, ºase
sãli de conferinþã, librãrii,
sãli de proiecþii, expoziþii,
dar ºi de sãli de audiþii sau
cafenele, precum ºi de 300
de locuri de parcare. Colecþiile sale cuprind peste 10
milioane de unitãþi bibliografice cu caracter enciclopedic, organizate în fonduri curente - publicaþii
româneºti ºi strãine - ºi fonduri ale colecþiilor speciale
(bibliofilie, manuscrise,
arhiva istoricã, periodice
româneºti vechi, stampe,
fotografii, cartografie, audio-vizual). În clãdire
funcþioneazã ºi Centrul
Naþional de Patologia ºi
Restaurarea Documentelor.
Asigurând accesul
liber la colecþiile sale, Biblioteca Naþionalã a României are ca misiune identificarea, dezvoltarea, organizarea, conservarea, cercetarea, comunicarea ºi punerea în valoare a tezaurului
cultural naþional scris.
de cãtre soþia ºi fiul sãu.
Mai trebuie amintit faptul
cã senatorul Verestoy s-a
specializat, ca membru al
Comisiei Parlamentare de
Control al SRI, o funcþie
extrem de importantã pentru cei care ºtiu cã informaþia înseamnã enorm în
politicã ºi afaceri. A deþinut
totodatã ºi funcþii importante în Biroul Permanent al
Senatului.
Ce face Justiþia?
Este aparent inexplicabil
modul în care organele de
anchetã se bâlbâie în cazul
dosarelor care îl vizeazã pe
Attila Verestoy. Pârghiile
politice create de acesta, cu
ramificaþii la vârful tuturor
centrelor de putere, politice
sau non-politice, i-au oferit
acestuia protecþia la care
viseazã orice "escroc" de
talia lui Verestoy. Cu toate
acestea, banii, protecþia
politicã ºi influenþa senatorului udemerist nu ar trebui sã reprezinte o piedicã
în calea unei Justiþii ce se
pretinde independentã ºi
imunã la influenþa decidenþilor zilei. Bãtaia de joc
la adresa României nu
poate continua la nesfârºit!

D.B.
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Ce fel de elevi avem în clasă?
Vã prezint o listã
cu mai multe personalitãþi
dificile de elevi pe care îi
putem întâlni în activitatea
ºcolarã:
Pustnicul - lucreazã bine de unul singur,
nu se descurcã prea bine în
echipã. Este minuþios ºi
rãbdãtor, dar colegii nu percep prea bine faptul cã nu
vrea sã colaboreze cu ei ºi
din acest motiv pot apãrea
conflicte pe care profesorul
trebuie sã le gestioneze.
Supãratul - este
cel care este iritat de orice
comentariu ºi considerã
orice reacþie a cuiva un
afront personal. De aceea
este foarte bãnuitor ºi
reacþioneazã la orice într-un
mod exagerat. De multe ori
nu ezitã sã îl atace verbal pe
profesor, dacã i se pare cã a
fost umilit în vreun fel.
Visãtorul - de
multe ori plictisit de ceea ce
Într-una din aceste
zile, am fost oprit de un
bãtrân care m-a întrebat:
"Domnule primar, este adevãrat cã vreþi sã scoateþi religia din ºcoli?". Am încercat
sã-i zâmbesc, dar nu mi-a
ieºit. I-am spus, apoi, cum
stau lucrurile cu aceastã
"iniþiativã legislativã" a
Parlamentului României.
"Nu i-ar mai þine Dumnezeu! Am ajuns sã ne comande
pãgânii!", a mai spus
bãtrânul om cu pãrul alb.
Eu nu am fãcut
religie în ºcolã! Dacã aº fi
fãcut, nu cred cã ar fi avut
un impact defavorabil asupra educaþiei mele faptul cã
aº fi aflat despre Dumnezeu,
Iisus, Maica Domnului ºi
toate celelalte entitãþi, despre credinþã! Religia mi-a
fost "predatã" de bunicii
mei, care au avut grijã sã-mi
vorbeascã despre tot ce ºtiau
în legãturã cu ceea ce existã
dincolo de lumea noastrã ºi
care, prin puterea simþurilor,
conºtientizãm a fi în strânsã
legãturã cu noi, cu viaþa
noastrã!
Acum se bate monedã pe "a fi sau a nu fi"
religie în ºcoli. Cei ce
încearcã sã ne convingã cã
au aplecare spre problemele
þãrii, prioriteazã, ca necesitate stringentã, depãrtarea
elevilor de cunoaºtere, transformând disciplina într-o
importantã "cestiune arzã-

MIZILUL

INVATAMANT-EDUCATIE
se întâmplã la ºcoalã, acest
elev tinde sã viseze cu ochii
deschiºi ºi astfel - deºi nu
perturbã cu ceva ora - sã fie
un "elev problemã".
Timidul - este o
persoanã care se exprimã
greu sau deloc. Datoritã timiditãþii, pierde ocazia de a
se afirma ºi poate sã primeascã note mai mici decât
meritã de fapt (în special la
examinãrile orale ºi devine
o surprizã la cele scrise unde se descurcã, de obicei,
mult mai bine).
Vedeta - este un
elev care doreºte tot timpul
sã fie în centrul atenþiei ºi
pentru asta face permanent
"scene"; are un comportament infantil ºi poate sã
atragã asupra sa atenþia profesorului, în detrimentul
elevilor care au într-adevãr
nevoie de acesta.
"ªtie tot" - este tot
un tip de vedetã, dar se

bazeazã pe acumulare de
informaþii ºi "servirea" acestora în orice situaþie. Îi
place sã fie în centrul atenþiei ºi îl poate provoca
pe profesor prin întrebãri de
tipul: "Cartea X aþi citito?". Îi ironizeazã pe colegi,
iar aceºtia - deºi se tem de
"înþepãturile" lui - îl izoleazã ºi îl persifleazã.
Impulsivul - acþioneazã sub impuls de
moment, fãrã sã se gândeascã la consecinþe. Profesorul trebuie sã fie atent
la acest tip de elev, pentru
cã, deºi în urma acþiunii
impulsive respectivul o sã
îºi regrete comportamentul,
amprenta gestului o sã
rãmânã în memoria colectivã a clasei ºi profesorul o
sã aibã permanent probleme de rezolvat.
Competitorul excesiv - pentru el totul este o
competiþie, chiar ºi atunci
când nu existã nicio mizã.
Poate sã arunce clasa într-o

DESPRE IERTARE

toare la ordinea zilei",
motivând vãdite implicaþii
nefaste în viaþa tinerilor. Încã
un subiect ce se strecoarã,
cu succes, printre arestãri,
cãtuºe, mascaþi. S-au creat
polemici, discuþii, controverse.
Nu pot înþelege ce
rãu poate sã producã unui
elev faptul cã i se vorbeºte
despre credinþã, adicã despre ceva în care credem cã
ne-a nãscut, ne vegheazã, ne
apãrã, o instanþã supremã
care împarte pânã la urmã
adevãrul, dreptatea, speranþa. "Copiii nu trebuiesc
îndroctinaþi! Trebuiesc lã-

saþi sã cugete liber!"", strigã
în gura mare cei ce susþin cã
religia trebuie sã devinã
opþionalã, în fapt îºi exprimã voalat dorinþa ca
aceasta sã fie îndepãrtatã
din ºcoli.
Poate fi un rãu
"îndoctinarea" în a nu fura,
nu minþi, nu pizmui? Poate
fi rãu sã fii învãþat sã
respecþi adevãrul ºi pe cel de
lângã tine? Poate fi un rãu sã
fii sfãtuit sã îl ajuþi pe cel în
suferinþã, sã-i ierþi pe cei ce
te nedreptãþesc ºi sã-þi
iubeºti aproapele? Pot atenta la libertatea de a cugeta
toate acestea? ªi toate aces-

atmosferã stresantã din care
mulþi sã rãmânã cu resentimente ºi sã se înregistreze o
diminuare a motivaþiei pentru învãþare ºi a plãcerii de a
veni la ºcoalã.
Entuziastul - este
un elev caracterizat deseori
în ºcoalã ca hiperactiv; nu
poate sã stea douã minute
pe loc, este nerãbdãtor, are
multã energie ºi mereu
simte nevoia sã treacã de la
o activitate la alta. Pentru
aceasta, poate sã fie greu de
controlat atunci când clasa
trebuie sã desfãºoare o
activitate mai rutinierã.
Denigratorul - este o persoanã care se simte
bine dacã îi "împunge" pe
ceilalþi cu comentarii rãutãcioase. Poate sã creeze o
atmosferã tensionatã în
clasã, poate sã îi demotiveze pe cei care devin
þinta comentariilor sale.

Prof. univ. Ion-Ovidiu
PÂINIªOARÃ
te propuneri revizioniste vin
acum, în aceste timpuri,
când educaþia ºi spritul civic
sunt într-o vãditã ºi consecventã suferinþã! Dacã sar proceda dupã aceeaºi logicã ºi cu celorlalte materii matematica, chimia, fizica,
limba ºi literatura românã et
caetera -, adicã aceste materii sã devinã opþionale,
unde am ajunge? ªi ar mai fi
ceva demn de luat în seamã:
suntem þara în care cetãþenii
ce o locuiesc sunt, într-o
majoritate covârºitoare,
creºtini ortodocºi ºi nu
vreau sã cred cã din rândul
acestora sunt cei ce-ºi manifestã aceastã nemulþumire.
Oricum vor hotãrî
cei ce hotãrãsc, credinþa nu
va dispare, ci dimpotrivã,
dovadã fiind epoca comunistã, a cãrei strãdanie pe
aceastã temã s-a dovedit a
avea efect de bumerang!
Chiar dacã elevilor nu li se
va mai vorbi în ºcoli despre
Dumnezeu, vor afla despre
El privind cu înþelegere
cerul, copacii, munþii, apele,
zãpada, curcubeul, pãsãrile
ºi tot ce neîntâmplãtor în
jurul nostru existã!
Nu ºtiu pânã la
urmã ce a înþeles bãtrânul
despre care v-am vorbit la
început, dar sunt convins cã
în dreapta sa credinþã a
exclamat: "Iartã-i, Doamne,
cã nu ºtiu ce fac!"
Emil PROªCAN

Eşti geniu?
1. Calculaþi mental: 14
înmulþit cu 8 minus 11
înmulþit cu doi.
2. Cât înseamnã 1/2 din
538? (mental)
3. Calculaþi mental 22,8
împãrþit la 3.
4. Care este moneda oficialã a Bulgariei?
5. Care este cea mai
înaltã cascadã din lume?
6. Care este capitala
Republicii Sri Lanka?
7. Cum se numeºte punctul cel mai adânc al
Oceanului Pacific?
8. Ce þarã din America de
Sud are cea mai mare
suprafaþã?
9. Care este moneda oficialã a Kenyei?
10. Ce a inventat Trevor
Baylis în anul 1991?
11. Care este þara cu cea
mai densã populaþie din
lume?
12. Unde este localizat
muºchiul flexor radial al
carpului?
13. Care este denumirea
ºtiinþificã a "fluierului piciorului"?
14. Ce parte a creierului
coordoneazã contracþiile
musculare ºi echilibrul?
15. Care este cea mai
mare pasãre de pe
Pãmânt?
16. Cum reuºesc fluturii
sã "bea" nectarul florilor?
17. Câte cocoaºe are un
dromader?
18. Din ce ordin fac parte
liliecii?
19. László Bíró i-a vândut, în 1950, unui baron
francez patentul pentru
un anumit obiect. Despre
ce obiect e vorba?
20. Ce a inventat Allan
Turing în timpul celui deAl
Doilea
Rãzboi
Mondial pentru a decoda
mesajele criptate trimise
de armata germanã?
21. Ce biolog austriac a
descoperit grupele sanguine ºi a pus la punct sistemul de clasificare
AB0?
22. Ce fin al Reginei Elisabeta I a inventat prima
toaletã la care se trãgea
apa, în 1597?
23. Ce a invetat Cornelius
Drebbel în anul 1620?
24. Cine a inventat rotativa electricã pentru tipar?
Nu vã mai chinuiþi degeaba! Gãsiþi rãspunsurile la pag. 8!
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TOP CĂRŢI DE
DRAGOSTE
RAÞIUNE ªI SIMÞIRE
de Jane Austin - Povestea
celor douã surori care sunt
nevoite, dupã moartea tatãlui, sã se mute într-o
locuinþã modestã la þarã,
împreunã cu mama lor, nuºi va pierde niciodatã
farmecul. Elinor ºi Marianne au personalitãþi ºi,
implicit, concepþii de viaþã
total diferite, dar poveºtile
lor de dragoste sunt în
aceeaºi mãsurã de complicate. Of, nimic nu-i uºor în
viaþã!
LA RÃSCRUCE DE
VÂNTURI de Emily
Bronte - Una dintre cele
mai pasionale ºi mai intense poveºti din toate timpurile! O poveste goticã de
iubire, dar ºi de urã, rãzbunare, durere, care te va
urmãri pânã la obsesie.
Heathcliff ºi Cathy sunt,
cu siguranþã, unul dintre
cele mai interesante cupluri despre care s-a scris vreodatã!
AMANTUL de Marguerite Duras - O carte ca o
bijuterie delicatã ºi preþioasã! Iubirea dintre o
tânãrã franþuzoaicã de 15
ani, dintr-o familie ruinatã
ºi un chinez bogat, de 27
de ani, începe pe un feribot
care traverseazã Delta Mekongului - mai exact, acolo se naºte pasiunea bãrbatului pentru micuþa
franþuzoaicã. Iar dacã el
este complet conºtient de
dragostea sa pe toatã durata relaþiei lor, ea îºi va
înþelege sentimentele abia
mult timp dupã ce totul se
va fi terminat.
DRAGOSTEA ÎN TIMPUL HOLEREI de Gabriel G. Marquez - Povestea iubirii de-o viaþã a
lui Florentino Ariza pentru
Fermina Daza dovedeºte
cã niciodatã nu e prea târziu s-o iei de la început.
Cei doi trãiesc o scurtã
iubire pasionalã în tinereþe,
dar Fermina se cãsãtoreºte
cu un alt bãrbat pe care îl
iubeºte, iar Florentino trãieºte o viaþã plinã de succes. Bãrbatul nu înceteazã,
însã, nicio clipã s-o iubeascã pe Fermina ºi, dupã
50 de ani, 9 luni ºi 4 zile de
la despãrþirea lor, când
aceasta rãmâne vãduvã, el
îºi va declara din nou
dragostea.
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SANATATE

FUMATUL
Potrivit specialiºtilor de la Centrul pentru
Controlul ºi Prevenirea
Bolilor, efectele adverse
ale consumului de þigãri
provoacã sute de mii de
victime anual. Pentru unii
dintre fumãtori, renunþarea
la acest viciu nu este tocmai un lucru uºor, motiv
pentru care vã prezentãm
câteva dintre cele mai
importante motive care var putea determina sã vã
lãsaþi de fumat.
Fumatul te predispune la infecþii - Pânã
acum, fumatul a fost deja
asociat cu numeroase forme de cancer, însã studiile
indicã faptul ca el diminueazã capacitatea corpului de a combate infecþiile.
Chiar ºi cei care fumeazã la
mâna a doua sau a treia se
pot confrunta cu aceastã
problemã.
Fumatul îþi afecteazã capacitîþile cognitive
- Un studiu publicat în
SUA a subliniat cã fumatul
îi afecteazã pe cei de vârstã

Ananasul
Fie cã îl consumaþi proaspãt sau în stare
conservatã, acest fruct, care
vã duce instantaneu cu gândul la o vacanþã exoticã, pe
o insulã tropicalã, vã protejeazã eficient sãnãtatea.
Cãrnos, cu un gust dulce
acriºor foarte aromat,
ananasul se numãrã printre
cele mai îndrãgite fructe.
Originar din sudul
Braziliei ºi nordul Paraguayului, a fost adoptat cu
braþele larg deschise de
þãrile din întreaga lume,
ofeind un plus de savoare
oricãror preparate culinare.
Ananasul este bogat în acid
citric ºi malic, vitaminele A,
B, B1 ºi C, betacaroten, iod,
Cercetãtorii Lawrence Katz ºi Mamung
Rubin au descoperit cã este
necesar sã stimulãm cealaltã
emisferã cerebralã, pentru a
preîntâmpina topirea creierului datoratã rutinei. Din
anul 2000, sus-numiþii au
creat Neurobionica, care
subliniazã necesitatea efortului suplimentar impus
creierului. Sunt recomanda-

mijlocie, cauzându-le probleme de memorie. De
asemenea, fumãtorii care
se confruntã cu probleme
cognitive uºoare ajung sã
dezvolte demenþa într-un
ritm accelerat.
Fumatul îþi afecteazã viaþa sexualã Severitatea disfuncþiilor
erectile este corelatã cu
nivelul de expunere la
fumat. Rezultatele unui
studiu care a monitorizat
118 pacienþi care renunþasera la fumat ºi 163 care
continuau cu acest viciu,
au indicat cã primii se confruntau cu mai puþine probleme legate de disfuncþiile erectile.
Fumatul îþi scurteazã viaþa - Atunci când
devin dependenþi de nicotinã, mulþi oameni nu se
gândesc la efectele acestui
obicei pe termen lung.
Cercetãrile indicã faptul cã
fumatul ne afecteazã nu
numai lungimea vieþii, ci ºi
calitatea ei.
Fumatul favorizeazã apariþia ridurilor Acest viciu grãbeºte procesul natural de îmbãtrânire.

Prin urmare, cu cât un individ fumeazã mai mult, cu
atât va îmbãtrani mai
repede. Potrivit cercetãtorilor, nicotina cauzeazã
îngustarea vaselor de sânge
de la nivelul pielii, încetinind ritmul cu care se
deplaseazã sângele.
Fumatul poate
duce la infertilitate Fumatul este dãunãtor pentru ovarele femeilor, iar
gradul de vãtãmare depinde de numãrul de þigãri
ºi de durata de timp în care
o persoanã fumeazã. Fumatul pare sã accelereze
diminuarea ovulelor ºi a
funcþiilor reproductive, ducând chiar ºi la o menopauzã timpurie, susþin
oamenii de ºtiinþã din
SUA. De asemenea, fumatul este asociat ºi cu diminuarea calitãþii spermei.
Fumatul este asociat cu un numãr mare de
cancere - Potrivit oamenilor de ºtiinþã, cel puþin 69
de tipuri de cancer sunt
cauzate de fumat. Din cele
7.000 de substanþe chimice
ce se gãsesc în tutun, cel
puþin 250 sunt dãunãtoare.

Mai mult, din cele 250, cel
puþin 69 pot cauza cancer.
Fumatul te poate
orbi - Oamenii care fumeazã sunt de patru ori
mai predispuºi la orbire,
comparativ cu cei care nu
au acest obicei. Mulþi indivizi nu cunosc aceastã
legãturã dintre fumat ºi
degenerarea macularã, însã
ea trezeºte îngrijorãri în
lumea medicalã. Pânã
acum, studiile au indicat cã
fumatul este responsabil
pentru 20 de procente din
cazurile de orbire înregistrate la persoane de peste
50 de ani.
Fumatul îþi afecteazã oasele - De mult
timp, acest viciu a fost asociat cu osteoporoza. Comparativ cu bãrbaþii, se pare
cã femeile au un risc mai
crescut de dezvoltare a
acestei boli. Spre deosebire
de femeile care nu fumeazã, fumãtoarele produc mai
puþin estrogen ºi tind sã
experimenteze menopauza
mai devreme, lucru care
poate contribui la pierderea
de masã osoasã.
Dr. Aurel NEGRU

magneziu, mangan, potasiu,
calciu, fosfor, fier, sulf ºi
sãruri minerale.
Reduce durerile
musculare - uºor de digerat,
bogat în fibre ºi apã, cu
puþini carbohidraþi ºi chiar
ºi mai puþine calorii, este
ideal în dietele low-carb.
Este eficient împotriva
inflamãrii articulaþiilor ºi
conduce la tratarea ºi reducerea durerilor musculare.
De asemenea, îmbunãtãþeºte digestia ºi absorbþia
proteinelor în muºchi.
Eliminã viermii
intestinali - o particularitate
puþin cunoscutã a ananasului este reprezentatã de
capacitatea sa antihelminticã. Consumat dimineaþa,
pe stomacul gol, ananasul
ajutã la eliminarea vier-

milor intestinali, însã nu
este recomandat persoanelor care suferã de afecþiuni gastrice, întrucât este un
fruct acid.
Luptã împotriva
radicalilor liberi - datoritã
conþinutului de vitamina C,
principalul antioxidant solubil în apã al organismului,
consumul de ananas are
proprietatea de a proteja
zonele apoase ale corpului
împotriva radicalilor liberi,
care, lãsaþi nestingheriþi, duc
la apariþia cancerului.
Stimuleazã secreþia biliarã a ficatului - considerat a fi un bun tonic
hepatic, ananasul stimuleazã secreþia biliarã a ficatului ºi ajutã în metabolismul grãsimilor ºi al colesterolului. De asemenea, este

un aliment indicat în perioadele de suprasolicitare.
Ajutã la combaterea depresiei - pe lângã
mangan, magneziu ºi potasiu, ananasul conþine cupru
ºi multe vitamine din complexul B. Ele sunt cunoscute ca având un rol important în lupta împotriva
depresiei, a anxietãþii, a
oboselii, a bolilor de inimã,
a sindromului premenstrual
ºi a problemelor de piele.
Reduce riscul apariþiei afecþiunilor oculare datoritã conþinutului de
betacaroten, ananasul reduce cu pânã la 35% riscul
apariþiei afecþiunilor oculare, cum ar fi degenerescenþa macularã a retinei.

Alzheimer-ul!

pe un alt drum
- Mergeþi prin casã cu
spatele
- Priviþi cu ochii strânºi
- Priviþi fotografiile þinândule cu susul în jos sau cu
capul aplecat
- Stimulaþi cerul gurii cu
arome foarte diferite
- Priviþi ora ceasului în
oglindã
- Miºcaþi mousul cu cealaltã

mãnã
- Spalaþi-vã pãrþile intime cu
mâna cealaltã
- Mâncaþi þinând tacâmurile
în cealaltã mânã
- Tãiaþi pâinea cu cealaltã
mânã
- Faceþi orice alte exercitii,
conform cu imaginaþia
fiecãruia, care sã contravinã
rutinei zilnice.

te niºte exerciþii-eforturi de
biciuire a celeilalte emisfere, cea dreaptã, care dirijeazã miºcãrile pãrþii stângi
a corpului ºi invers:
- Purtaþi ceasul la mâna
cealaltã
- Spãlati-vã dinþii folosind
cealaltã mânã
- Mergeþi spre casã ºi de
acasã spre obiectivul propus

Mãdãlina BARBU
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Pentru femei
"Pentru o fatã,
reuºita în viaþã nu e o
chestiune de studiu ºi de
energie. Rostul femeii este
sã placã, afarã de asta nu
poate fi fericire."
"Esenþialul este
nu de a fi desãvârºitã trupeºte, ci expresivã. Bagã
de seamã cã expresia nu e
numai a feþei. Sunt femei
care par distinse facial ºi
sunt vulgare corporal."
"Nu-þi fortifica în
aºa fel caracterul, încât sã
nu mai poþi plânge. O
femeie care nu ºtie sã
plângã, ºi-a pierdut jumãtate din farmecul ei."
"Fereºte-te de imperiul pe care îl au asupra
fetelor firile înapoiate ºi
brutale. Nu confunda virilul cu grosolanul, dar nici
nu cãdea în greºeala contrarã de a cãuta cu tot

Comparaţii

Un englez, un
francez ºi un român se laudã
cu nevestele lor:
Englezul:
- Soþia mea este o lady, este
deosebit de frumoasã, toatã
lumea întoarce capul dupã
ea, iar eu, ca un lord, i-am
cumpãrat trei maºini Jaguar,

FASOLEA

Unei tipe îi plãcea
la nebunie fasolea, dar, din
nefericire, îi provoca reacþii
jenante. Când s-a cãsãtorit,
a hotãrât sã renunþe la fasole
de dragul iubitului. La un an
dupã nuntã, venind spre
casã pentru a sãrbãtori, i se
stricã maºina.
Locuind la þarã ºi
neavând alt mijloc de transport, sunã acasã sã anunþe
cã întârzie, ºi porni agale pe
jos. Trecând pe lângã un
local, îºi dãdu seama cã îi
este foame, ºi intrã sã ia o
gustare.. mai ales cã simþise

MIZILUL

DIVERTISMENT
dinadinsul un învãþat. Nu
rareori aceºtia sunt primitivi ºi egoiºti ºi sufletul lor
este sub nivelul intelectului. Cautã un om adevãrat!"
"Dacã soþul tãu
va fi un bãrbat excepþional,
nu te extazia în fata celorlalþi de ceea ce face, nu-l
apãra de bârfeli. Îl vei
obiºnui sã se considere
intangibil."
"Nu îndepãrta
brutal, fiind cãsãtoritã, pe
bãrbatul pe care-l stimezi
ºi crezi cã te iubeºte cu
adevãrat. Poþi întuneca astfel o existenþã. O prietenie
delicatã nu e un adulter!"
"Având copii, nu
deveni ostentativ mamã.
Întâlneºti la unele femei cu
progenituri o voluptate ºi o
lipsã de pudoare neplãcute.
Chiar cu copiii, sã fii
pururi copilãroasã."
George CÃLINESCU

Botezul

Un ortodox s-a
mutat într-un cartier musulman. Ortodoxul, fãrã sã-i
pese de sentimentele
vecinilor sãi, mai ales de
foamea lor ºi de poftele
trezite în ei de mirosurile
din aer, se apucã sã-ºi frigã
în fiecare zi câte un grãtar
din carne de porc.
Musulmanii au decis cã
teroarea asta nu poate sã
mai continue, astfel, aºa cã
au trimis o comisie la ortodox, sã-i explice în ce cartier locuieºte el, cã acum este
Ramadan ºi nu se poate
mânca altfel de carne decât
de peºte ºi sã se abþinã de la
grãtarele sale. Ba, potrivit
ar fi ca sã se lepede de fosta
sa credinþã, ºi sã se alinieze

credinþei comune a cartierului. Convins, ortodoxul a fost botezat într-o zi.
Imamul, stropindu-l cu
apã, a zis: "Te-ai nãscut
ortodox, ai crescut ortodox,
dar astãzi te botez musulman ºi de acum înainte
musulman vei fi". Toatã
lumea a plecat acasã
mulþumitã, când a doua zi,
mirosul de grãtar a umplut
din nou cartierul. Vecinii
veniþi în grabã în curtea
fostului ortodox pentru a
reclama fapta sa, rãmaserã
cu gura cãscatã, când îl
vãzurã pe acesta frigând un
ditamai grãtar de porc,
stropindu-l cu apã si zicând: "Te-ai nãscut porc, ai
crescut porc, dar astãzi te
botez peºte ºi de acum
înainte, legumã vei fi!"

ASTA-I POLITICA?

Mercedes ºi Rols Royce, iar
pentru fiecare maºinã i-am
asortat câte o hainã de blanã.
Nu vã spun asta ca sã vedeþi
cât de bogat sunt eu, dar ca
sã vã daþi seama ce frumoasã este nevasta mea...
Francezul:
- Soþia mea este deosebit de
frumoasã ºi atractivã. În
afarã de mine mai are cinci
amanþi... Nu vã spun asta ca

Un copil îºi întreabã pãrintele:
- Tãticule ce-i aia politicã?
Taicã-su îi explicã:
- Eu aduc banii în casã: sunt
Finanþele; maica-ta scoate
banii din casã, ea este
Guvernul; bunicul are grijã
ca totul sã fie bine: el e
Sindicatul; servitoarea e
clasa muncitoare ºi toþi au
grijã sã-þi fie bine, tu fiind
Poporul, iar frãþiorul tãu,
care e în scutece, Viitorul.
Copilul nu prea
pricepu, dar rãmase cugetând la asta. În timpul

nopþii, frãþiorul cel mic fãcu
nevoile în scutec. Se duce
sã-ºi cheme pãrinþii, dar
maicã-sa dormea dusã,
servitoarea îl cãlãrea pe
taicã-su, bunicul îi urmãrea,
toatã lumea era ocupatã.
Dimineaþa, taicã-su îl întreabã dacã a înþeles ce este
politica:
-Da, zice copilul, am înþeles: finanþele dreg clasa
muncitoare, sindicatul îi
urmãreºte, guvernul doarme, nimeni nu ia în seamã
poporul, iar viitorul e în
rahat pânã la gât!

sã vedeþi cât de libertinã este
nevastã mea, dar sã vã daþi
seama cât este de frumoasã...
Românul:
- Maria mea are un cur
mare... Plãcerea mea este
sã-i dau una peste el
dimineaþa, când plec la ser-

viciu, cã-i tremurã carnea
uite-aºa pe cur. ªi când vin
de la serviciu, încã îi mai
tremurã carnea...
Nu vã spun asta ca
sã realizaþi cât de mare este
curul Mariei, ci cât este de
scurtã ziua de muncã la noi,
la stat...

o puternicã aromã de fasole
cu ciolan la care, cu greu, ar
fi putut rezista cineva. Se
gândi cã oricum mai avea
mult drum pânã acasã ºi se
va elibera de gaze pânã va
ajunge, ºi înainte de a-ºi da
seama, mâncã trei porþii de
fasole. Tot drumul fu însoþit
de pârþâieli, aºa cã atunci
când ajunse era sigurã cã se
poate abþine. Soþul îi ieºi în
întâmpinare, extrem de
entuziasmat, "Iubito, am o
surprizã pentru cina din
seara asta". Apoi, o legã la
ochi ºi o conduse la masã;
vru sã o dezlege la ochi, dar
sunã telefonul, aºa cã o rugã

sã promitã cã nu se va
dezlega la ochi pânã nu se
va întoarce. Dar fasolea îºi
mai fãcea încã efectul, iar
presiunea devenise de nesuportat…aºa cã îºi ridicã
puþin un picior ºi îi dãdu
drumul cu putere. Nu
numai cã fu zgomotoasã,
dar mirosea ca un camion
cu chimicale ce a trecut
peste o turmã de sconcsi ce
au mâncat varzã stricatã. Pe
pipãite gãsi un ºervet ºi
încercã sã împrãºtie mirosul. Apoi, ridicã cealaltã
fesã ºi mai dãdu drumul la
încã trei... astea i-au adus
aminte de ouãle clocite pe

care le gãsise în hambar.
Auzind vocea soþului încã
la telefon, continuã sã îºi
elimine gazele, scoþând cele
mai nãstruºnice zgomote...
Cuvintele soþului de "la
revedere" puserã capãt libertãþii ei de a mai trage
vânturi, ºi mai fluturã de câteva ori ºervetul de masã.
Soþul îºi ceru scuze pentru
întrerupere, o întrebã dacã a
tras cu ochiul, dar ea îl asigurã cã nu. Bucuros cã nu i-a
fost stricatã surpriza, o dezlegã la ochi pentru a-i putea
vedea pe cei 12 invitaþi la
cina, care o aºteptau sã-i
ureze "Aniversare fericitã!".

Anecdote

t Era odatã o "tânãrã"
care atunci era micã voia
sã devinã o "mare scriitoare". Când i s-a cerut sã
defineascã "mare", a spus:
- Vreau sã scriu chestii pe
care sã le citeascã toatã
lumea, chestii la care
lumea sã reacþioneze
emoþional, lucruri care
sã-i facã sã strige, sã
plângã, sã urle, sã se zbatã
de durere, disperare ºi
mânie!
ªi a scris "Început ºi
sfârºit"...
t - ªtiai cã prezervativele au serie ºi numãr?
- Nu!
- Pãi vezi, înseamnã cã nai derulat niciodatã unul
pânã la capãt!
t Un tip o întreabã pe
nevastã-sa:
- Dragã, atunci când voi
muri, vei plânge mult?
- Desigur, dragule. ªtii cã
eu plâng pentru orice
rahat.
t
Un bãrbat îi face
cadou iubitei lui un inel
cu un diamant foarte
mare. Ea se uitã la el ºi
începe sã þipe:
- Îmi faci cadou un diamant fals?! El zâmbeºte ºi
îi spune:
- Merge perfect cu genele,
sânii ºi orgasmele tale.
t Toatã viaþa femeile îl
aºteaptã pe prinþul pe cal
alb… ªi vine regele: beat,
dezbrãcat ºi cu autobuzul.
t
La ºcoalã învãþãtoarea întreabã:
- Ce ne dã gãina?
- Ouã ºi carne, rãspund
copiii.
- Dar porcul?
- Carne.
- Dar vaca?
- Teme pentru acasã!
t
Ce au în comun
blondele ºi groparii? Ambii pregãtesc gaura pentru
când apare unul þeapãn!
t Un tip se duce la bisericã sã se spovedeascã.
Preotul îl întreabã:
- Ai fãcut pãcate?
- Da, pãrinte.
- Te lepezi de Satana?
- M-aº lepãda, pãrinte,
dar am doi copii cu ea.
t Douã tinere blonde
stau de vorbã.
- Mi s-a dezumflat roata
la maºinã.
- Toatã?
- Nu, numai partea de jos.

MIZILUL
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MISCELANEU

MIC TRATAT DE MEDICINĂ VENE VARICOASE
Descriere
În mod obiºnuit o
problemã cosmeticã invizibilã a picioarelor, venele
varicoase aratã ca niºte ºnururi umflate, albãstrii, aflate
sub suprafaþa pielii. Venele
varicoase pot fi însoþite de
dureri ale picioarelor, deºi
durerea ºi sensibilitatea pot
fi slabe. Adesea venele
umflate sunt înconjurate de
piele zgrunþuroasã, iar în
zona respectivã se pot
forma sau pot apãrea pe
glezne ºi coapse porþiuni
mici de capilare revãrsate reþeaua de vene superficiale. Uneori, în venele varicoase pot apãrea cheaguri
de sânge, dar în general
cheagurile din aceste vene

superficiale nu sunt considerate o ameninþare pentru viaþã. Femeile sunt predispuse de douã ori mai
mult decât bãrbaþii la apariþia venelor varicoase, iar
dieta sau stilul de viaþã pot
fi importante pentru prevenirea ºi controlul bolii.
Cauze
Pereþii slabi ai
venelor sau valve defecte în
interiorul venelor pot împiedica circulaþia, astfel cã
sângele se adunã ºi umflã
venele. Mai rar, flebita
(inflamarea unei vene) sau o
structurã anormalã moºtenitã a venelor pot avea ca
rezultat venele varicoase în
formã de reþea. Boala tinde
sã se moºteneascã în familie
ºi mai poate fi produsã de

hormoni, obezitate, sarcinã,
lipsã de miºcare, vârsta
înaintatã ºi ridicarea greutãþilor. Constipaþia, hainele
strâmte, încruciºarea picioarelor ºi poziþia îndelungatã sezând sau în picioare
pot mãri riscul din cauza
presiunii pe vene.
Simptome
- Vene albastre
ºerpuite, umflate, de obicei
pe gambã, în spatele genunchiului sau pe partea
interioarã a coapsei
- Dureri de picioare, mai ales dupã perioade
lungi de stat în picioare
- În cazuri severe,
umflarea gleznelor
Prevenţie şi
tratament
Fibrele insolubile

favorizeazã regularitatea ºi
reduc încordarea în timpul
defecaþiei. Încordarea contribuie la venele varicoase
prin creºterea presiunii
abdominale ºi blocarea circulaþiei sângelui de la
picioare.
Fibrele solubile
sunt deosebit de utile la
uºurarea eliminãrii prin
aglomerarea reziduurilor ºi
favorizarea contracþiilor în
tractul digestiv.
Ce mai puteþi
face? Exersaþi, dar evitaþi
activitãþile care supun
picioarele la ºocuri mari. E
mai bine sã mergeþi pe jos,
cu bicicleta sau sã înotaþi
decât sã alergaþi. Dacã ridicaþi haltere sau gantere, nu
folosiþi unele prea grele. Ori

de câte ori puteþi, staþi cu
picioarele ridicate, pentru a
evita acumularea sângelui
în vene. Nu staþi mult timp
în picioare sau jos ºi nu staþi
cu picioarele încruciºate.
Nu purtaþi haine
sau încãlþãminte prea
strâmtã, inclusiv curele sau
colanþi. Aceste obiecte preseazã venele din picioare ºi
împiedicã sângele sã se
deplaseze în sus.
Alimentaţia
Consumaþi din
belºug linte, rodii, sfeclã,
sparanghel, cereale integrale, citrice, fructe de
pãdure, mere, struguri,
ardei, broccoli.
Reduceþi consumul de prãjituri ºi biscuiþi.

Concepeţi lumea fără ele? POVEŞTI ADEVĂRATE
Agrafa de birou
Agrafa de birou a
fost inventatã la sfârºitul
secolului al XIX-lea, când
mai mulþi inventatori au
prezentat proiecte asemãnãtoare, unele doar pe hârtie, altele brevetate. Pânã la
apariþia agrafei de birou,
oamenii foloseau bolduri
sau panglici legate prin
gãuri în colþul paginilor
pentru a þine laolaltã mai
multe foi de hârtie.
Cornelius Brosnan ºi-a brevetat invenþia
unei agrafe numite ''konaclip'' în anul 1900, iar unii
îi acordã lui reuºita in-

venþiei. În 1899, William
Middlebrook a patentat
designul agrafei, dar nici el
nu a primit numele de
''pãrinte al agrafei''.
Inventatorul agrafei de birou este norvegianul Johann Vaaler. Acesta a
realizat desenele proiectului în 1899. Cum Norvegia
nu avea pe atunci o lege a
brevetelor, Vaaler a trebuit
sã caute drepturi de autor
în Germania ºi SUA, reuºind sã-ºi breveteze proiectul în anul 1901. Nãscut pe
15 martie 1866 în Aurskog, Norvegia, Johann
Vaaler a fost încã din

RĂSPUNSURI
1. 90.
2. 269.
3. 7,6.
4. Leva.
5. Cascada Salto Angel,
din sud-estul Venezuelei.

6. Sri Jayewardanapura
Kotte este capitala administrativã, în vreme ce
Colombo este capitala
executivã.
7. Groapa Marianelor.

tinereþe un cunoscut inovator, iar dupã absolvirea
Facultãþii de electronicã,
ºtiinþã ºi matematicã s-a
angajat la un birou de
invenþii, perioadã în care a
inventat ºi agrafa de birou,
în 1899. Au urmat mai
multe desene desprinse din
designul original, dar numai unul a rãmas ideal,
anume modelul de agrafã
de birou din zilele noastre.
Prima producþie
în serie de agrafe de birou a
fost lansatã la începutul
anului 1900 de cãtre compania englezã Gem Manufacturing Ltd.

8. Brazilia.
9. ªilingul kenyan.
10. Radioul cu manivelã.
11. Monaco - 18.068 de
persoane pe kilometrul
pãtrat.
12. În primul plan al
muºchilor anteriori ai ante-

Spitalul Brâncovenesc nu ar fi existat fãrã
însufleþirea nobilã a Saftei
Brâncoveanu, soþia banului Grigore Basarab Brâncoveanu, cel care a dorit ca
instituþia sã fie operã de
binefacere. Însã, dupã 150
de ani de istorie, spitalul
situat în centrul istoric al
Bucureºtiului a fost dãrâmat, cãci nu era inclus în
planurile urbanistice ale
lui Ceauºescu.
Safta Brâncoveanu comandase o inscripþie
în marmurã pe care a
aºezat-o în bisericuþa din
curtea spitalului. Inscripþia, care se aflã acum la
braþului, pe faþa anterioarã
a lui, lateral faþã de rotundul pronator.
13. Tibia.
14. Cerebelul.
15. Struþul nord-african.
16. Cu ajutorul trompei.
17. O singurã cocoaºã.

Curtea Veche, conþine la
final un blestem care cere
Divinitãþii ca cel care se va
atinge de ctitorie, adicã de
spital, sã fie omorât de cei
din neamul sãu într-o zi de
sãrbatoare.
Ceauºescu a dãrâmat spitalul ºi biserica în
1984. A rãmas doar inscripþia. În 1989, Ceauºescu a fost omorât de cei
de-un neam cu el, chiar de
Crãciun. Blestemul spune
aºa: "Se face acest spital
pentru sãraci ºi de moarte
nãpraznicã în zi de Crãciun sã moarã cel care se
va atinge de acest spital!"
Eugen BOGDAN
18. Ordinul Chiroptera.
19. Pixul cu bilã.
20. Maºina electromecanicã BOMBE.
21. Karl Landsteiner.
22. John Harrington.
23. Primul submarin.
24. Richard M. Hoe.

Nu mai am rãbdare pentru anumite lucruri, nu pentru cã am devenit arogantã, ci pur ºi simplu pentru cã am atins un punct al vieþii mele, în care
nu mai vreau sã pierd timp cu ceea ce îmi displace sau mã rãneºte. Nu am rãbdare pentru cinism, criticã excesivã ºi ordine (cereri) de niciun fel. Mi-am pierdut voinþa de a le face pe plac
celor care nu mã plac pe mine, de a-i iubi pe cei care nu mã iubesc ºi de a le zâmbi celor care
nu vor sã-mi zâmbeascã! Nu le mai acord niciun minut celor care mint ºi vor sã manipuleze.
Am decis sã nu mai coexist cu prefãcãtoria, ipocrizia, lipsa de onestitate ºi laudele goale. Nu
tolerez erudiþia selectiva ºi nici aroganþa academicã. Nu mã adaptez nici la bârfa popularã.
Urãsc conflictele ºi comparaþiile. Cred într-o lume a contrariilor ºi, de aceea, evit oamenii cu
personalitãþi rigide ºi inflexibile. În prietenie, îmi displac lipsa lolialitãþii ºi trãdarea. Nu mã
împac cu cei care nu ºtiu sã ofere un compliment sau un cuvânt de încurajare. Exagerarile mã
plictisesc ºi îmi e greu sã-i accept pe cei care nu iubesc animalele. ªi, peste toate astea, nu sunt
Meryl Streep
rãbdãtoare cu nimeni care nu-mi meritã rãbdarea.

DECLARAŢIA LUNII

