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iModifi cările propuse pentru legea electorală au fost 
votate în Parlamentul României -  detalii în pagina 4

iMesajul Președintelui României transmis cu prilejul 
Zilei Justiției  -  pagina 4

Dragostea vs orice altceva

Venind din concediu o femeie a fost foarte surpinsa intr-o duminca 
cand a fost imbratisata de o alta femeia care stia ca nu o suferea. Se 
gandea ce s-a intamplat de a cauzat o schimbare de comportament; 
a afl at raspunsul dupa teminarea predicii atunci cand pastorul a 
spus: “aplicatia practica pentru data viitoare este aceiasi: mergi si 
imbratiseaza pe cineva pe care nu il poti suferi...”  - pagina 6

Simona Halep - campioană Wimbledon 2019
Simona Halep a triumfat în fi nala feminină de la Wimbledon, cu Serena Williams, scor 6-2, 6-2, 

victoria reprezentând şi accederea româncei în exclusivistul “All England Club”.

Schimbările Climatice și Escatologia
- pagina 5

„Micul Stalin” de la București 

“Mihai Eminescu – Ediție de 
pribegie” – 70 de ani de la 

apariție

Fără Stalin, Gheorghe Gheorghiu-Dej (1901-1965) ar fi  rămas 
un nimeni. Grație lui Stalin, a devenit stăpânul absolut al unei 
țări numită România. Gheorghiu-Dej a fost un stalinist convins și 
consecvent, un fanatic care a îmbrățișat cu ardoare ideile plăieșului 
de la Kremlin și a fost șocat, chiar revoltat, de denunțarea cultului 
personalității de către Nikita Hrușciov. -  pagina 10

Preşedintele francez Emmanuel 
Macron a anunţat că a aprobat crearea unui 
unui comandament militar al spaţiului, 
în cadrul Forţelor aeriene, pentru a 
consolida capacitatea defensivă a Franţei. 
Într-un discurs adresat personalului 
militar, Macron a declarat că nouă 
doctrină militară, ce prevede înfi inţarea 
unui comandament al spaţiului, va spori 
protecţia sateliţilor francezi. Bugetul 
militar francez pentru perioada 2019-
2025 include alocarea a 3,6 miliarde euro 
pentru investiţii şi modernizarea sateliţilor 
francezi.iPersoane rămase momentan 
neidentifi cate au atacat sediul din Kiev 
al unui post de televiziune, agresorii 
folosind un lansator portabil de rachete, 
a anunţat poliţia ucraineană, precizând că 
nu există răniţi şi niciun suspect nu a fost 
reţinut. iRusia a livrat Turciei o nouă 
încărcătură de echipamente de apărare 
anti-aeriană S-400, a anunţat Ministerul 
turc al Apărării, continuând să pună în 
aplicare o înţelegere care ar putea declanşa 
sancţiuni din partea SUA împotriva unui 
stat aliat NATO. i Un distrugător rus a 
creat o „situaţie periculoasă” după ce a 
intrat în zona în care se efectuau trageri în 
timpul unui exerciţiu militar americano-
ucrainean, care s-a desfăşurat în Marea 
Neagră, au transmis Forţele Navale 
Ucrainene.iAutorităţile din Kuwait au 
destructurat o celulă teroristă a mişcării 
Fraţii Musulmani, arestând mai mulţi 
cetăţeni egipteni, a anunţat Ministerul 
kuwaitian de Interne.iExcedentul 
comercial al Chinei în relaţia cu Statele 
Unite a crescut cu 11% în iunie, ajungând 
la 29,92 miliarde dolari, de la 26,9 
miliarde de dolari în mai.iGardienii 
Revoluţiei din Iran au anunţat că au 
bombardat poziţii “teroriste” situate la 
frontiera cu regiunea irakiană Kurdistan, 
incident produs pe fondul tensiunilor 
dintre Teheran şi Washington.iStatele 
Unite au impus sancţiuni agenţiei militare 
de contrainformaţii din Venezuela în urma 
morţii căpitanului unei nave care se afl a în 
arest de o săptămână.iComandamentul 
forţelor americane din Coreea de Sud 
(USFK) a comunicat că rachetele 
intercontinentale Hwasong-15, deţinute 
de regimul de la Phenian, au capacitatea 
de a lovi ţinte afl ate oriunde pe teritoriul 
Statelor Unite. iAgenţia Internaţională 
pentru Energie Atomică a transmis statelor 
membre ale organizaţiei că Iranul produce 
uraniu îmbogăţit cu un nivel de puritate 
de 4,5%, încălcând astfel Acordul atomic 
cu marile puteri, care prevedea un nivel 
maxim de 3,67%.

Doliu de 4 Iulie Ziua Americii 

Dan Puric la Sacramento

Într-o lume în mișcare, care e ancora sufl etului românesc? L-am 
întrebat pe maestrul Dan Puric, de a cărui prezență a avut ocazia să 
se bucure comunitatea românilor din Sacramento. În 6 iulie, pentru 
câteva ore, am stat nemișcați și încântați, ascultând pledoaria pentru 
omul frumos și demn, pentru memoria neamului. - pagina 11

Chiar daca 4 Iulie este ziua națională când americanii 
sărbătoresc independenta, aceasta este și o zi tristă în istoria 
Americii, pentru că trei din președinții ei au murit în exact 
această zi. - detalii la pagina 14

Una din instituțiile notabile ale exilului românesc, cunoscută 
sub numele de Biblioteca Română din Freiburg e înfi ințată 
acum 70 de ani, la 1 mai 1949, în orașul Freiburg am Breisgau, 
Republica Federală Germania. Inițiativa aparținea lui Virgil 
Mihăilescu și unui grup de refugiați și exilați români, pe de 
o parte cu scopul de a contracara acțiunile de distrugere a 
culturii și a memoriei românești puse în operă de ocupantul 
bolșevic din România ... -  continuare în pagina 7
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După mai mult de doi ani de „reformă” a justiției, organismul anticorupție al 
Consiliului Europei - GRECO a constatat că România nu a făcut mai nimic pentru 
a preveni corupția în rândul parlamentarilor și magistraților.
România a făcut foarte puţine progrese în adoptarea de măsuri pentru a preveni corupţia 
în rândul parlamentarilor, judecătorilor şi procurorilor şi pentru a răspunde la îngrijorările 
legate de controversata sa reformă a sistemului judiciar, atrage atenţia GRECO, în două 
rapoarte făcute publice marţi.

Organismul anticorupție al Consiliului Europei își exprimă preocuparea profundă în 
special în legătură cu faptul că autorităţile române au ignorat complet recomandarea 
de a se renunţa la crearea secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, transmite 
Agerpres.

Prin urmare, GRECO face apel la autorităţile române să ia măsuri hotărâte pentru a 
obţine progrese tangibile cât mai repede posibil, se arată într-un comunicat de presă al 
Consiliului Europei. În acest context, GRECO salută anunţul făcut de premierul Viorica 
Dăncilă la 4 iunie privind intenţia de a renunţa la controversatele reforme din domeniul 
justiţiei.

Într-un raport de evaluare a progreselor în implementarea măsurilor recomandate în 2015 
pentru a preveni corupţia în rândul parlamentarilor, judecătorilor şi procurorilor, GRECO 
precizează că România a respectat pe deplin doar patru dintre cele 13 recomandări. 
Autorităţile române au implementat parţial trei recomandări şi nu au implementat şase.

Într-un raport de follow-up de evaluare a respectării recomandărilor transmise într-un 
raport ad-hoc privind reforma judiciară pregătit în cadrul procedurii urgente de evaluare 
din 2018, GRECO relevă că autorităţile au implementat doar una dintre cele cinci 
recomandări.

În privinţa parlamentarilor, GRECO evidenţiază că autorităţile române nu au revizuit încă, 
aşa cum a fost cerut, regulile şi practicile procesului legislativ. În ciuda apelului GRECO 
de a limita folosirea procedurilor de urgenţă la circumstanţe excepţionale, autorităţile au 
continuat să le folosească pentru a adopta amendamente juridice importante.

Organismul anticorupţie al Consiliului Europei evidenţiază de asemenea, printre 
neajunsuri, lipsa unui mecanism efi cient de aplicare a codului de conduită pentru 
parlamentari şi sfera limitată a incriminării confl ictelor de interese.

GRECO îşi exprimă de asemenea regretul că încă nu a fost introdus un set solid de 
restricţii în privinţa cadourilor pentru parlamentari şi că aplicarea sancţiunilor pentru 
parlamentarii care au fost găsiţi incompatibili sau în confl ict de interese în urma unei 
decizii fi nale a instanţei rămâne inefi cientă în practică. Nu au fost înregistrate progrese 
nici în privinţa implementării regulilor pentru reglementarea activităţii de lobby, se mai 
menţionează în comunicatul de presă.

GRECO recunoaşte ca un pas pozitiv revizuirea sistemului de imunităţi de către Camera 
Deputaţilor şi introducerea de criterii şi de fundamente pentru ridicarea imunităţii 
parlamentare, dar face apel la autorităţi să adopte prevederi similare şi pentru Senat şi să 
asigure implementarea lor efi cientă.

În privinţa reformelor din sistemul de justiţie, GRECO atrage atenţia că majoritatea 
încercărilor recente ale autorităţilor române de a reduce statutul limitărilor pentru 
anumite fapte de corupţie, dacă vor fi  trecute într-o lege, ar submina grav lupta împotriva 
corupţiei.

Adoptarea de către Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM) a Planului de Integritate 
pentru sistemul judiciar introduce câteva măsuri de conştientizare privind prevenirea 
şi combaterea corupţiei, dar există nevoia de a întări rolul şi efi cienţa managerilor din 
cadrul instanţelor şi parchetelor.

GRECO critică în special lipsa de acţiune pentru rezolvarea nevoii unor criterii obiective 
de selecţie în numirea şi demiterea procurorilor şi pentru întărirea rolului CSM în acest 
proces. Organismul anticorupţie al Consiliului Europei îşi exprimă de asemenea regretul 
că amendamente legislative recente şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale au sporit rolul 
executivului în numirea procurorilor de rang înalt.

De fapt, consecinţele amendamentelor legislative cu privire la funcţiile de procuror de 
rang înalt din România constituie o chestiune extrem de îngrijorătoare pentru GRECO. 
Atacurile neîntrerupte ale actorilor politici asupra procurorilor de rang înalt, demiterea 
şefei Direcţiei Naţionale Anticorupţie (Laura Codruţa Kövesi - n.r.) şi încercarea de a-l 
demite pe Procurorul General (Augustin Lazăr - n.r.) întăresc suspiciunile în privinţa 
obiectivelor reale ale acestor amendamente, adoptate prin proceduri de urgenţă şi prin 
nerespectarea standardelor statului de drept, se mai precizează în comunicat.

În continuarea sa la raportul de evaluare ad-hoc din 2018, GRECO recunoaşte unele 
progrese obţinute prin eliminarea incompatibilităţilor pentru judecători şi procurori şi 
salută unele măsuri iniţiale în privinţa pensionării anticipate a procurorilor şi judecătorilor. 
Totuşi, instituţia îşi exprimă regretul că nu au fost obţinute încă rezultate tangibile pentru 
a rezolva majoritatea lipsurilor existente.

GRECO îşi exprimă îngrijorarea profundă în legătură cu faptul că autorităţile au ignorat 
complet recomandarea de a se renunţa la crearea secţiei pentru investigarea infracţiunilor 
din justiţie. Raportul atrage atenţia că noua legislaţie include mai multe amendamente 
privind numirile şi demiterile procurorilor de rang înalt, independenţa funcţională 
a procurorilor, responsabilitatea personală a judecătorilor şi procurorilor, care, luate 
împreună, reprezintă ameninţări serioase la independenţa sistemului judiciar.

Pentru că problemele menţionate în raportul ad-hoc sunt extrem de relevante pentru a 
patra rundă de evaluare a măsurilor anticorupţie în privinţa parlamentarilor, judecătorilor 
şi procurorilor, GRECO a decis să continue să evalueze respectarea de către România a 
recomandărilor incluse în cele două rapoarte.

Având în vedere faptul că aspectele vizate de raportul ad-hoc sunt în mod special 
relevante pentru temele examinate în cadrul celei de-a patra Runde de evaluare a 
măsurilor anticorupţie în privinţa parlamentarilor, judecătorilor şi procurorilor, GRECO 
decide să continue să evalueze conformitatea României cu recomandările în curs de 
implementare cuprinse în cele două rapoarte în cadrul procedurii de conformitate în curs 
de desfăşurare aferente Rundei a patra de evaluare.

Luând în considerare faptul că nivelul respectării recomandărilor rămâne “global 
nesatisfăcător”, România va rămâne supusă procedurii de monitorizare a GRECO.

GRECO a cerut autorităţilor române să răspundă în privinţa progreselor înregistrate 
până la 30 iunie 2020.

Sursa: euractiv.ro

GRECO: România nu a făcut progrese notabile în lupta anticorupție

http://euractiv.ro/
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Principiile de Funcționare 
ale Publicației 

RomanianTimes:

Principiul fundamental de funcționare 
este: Fiecare participant trebuie să 
vină cu tot ce are mai bun în inima 
și în mintea, chiar dacă ideile sale 
sunt mult diferite de cele ale altora, 
pentru a da cititorului posibilitatea 
să-și aleagă din această multitudine 
de idei și soluții cea mai potrivită 
pentru sine. Revista noastră nu 
impune puncte de vedere, ci 
stimulează creativitatea liberă.

Din fundamentarea acestui principiu 
au reieșit exigențele care impun sau 
nu publicarea textelor ce ne parvin la 
redacție.

Prima exigență este că toate ideile 
avansate într-un text trebuie să fi e 
temeinic demonstrate, nu enunțate 

Completări la PRINCIPIILE DE FUNCȚIONARE 
INIȚIALE:

Publicația este deschisă pentru oricine poate da ceva bun și 
de folos altora, indiferent de locul unde trăiește;

Pentru promovarea limbii române, preferăm materialele 
scrise în limba română corectă, dar acceptăm și materiale 
în limba engleză;

Informațiile transmise trebuie să fi e justifi cate și să nu creeze 
confuzii.

Materialele se trimit numai prin email;

Expeditorul materialului este direct responsabil de conținut 
incluzând pozele atașate.

La cerere, putem trimite propunerea de încadrare în pagină a 
materialului trimis pentru publicat, dar avem nevoie ca în 24 
de ore să primim confi rmarea, sau modifi cările solicitate.

Publicația RomanianTimes este susținută fi nanciar de 
companii și persoane care își pun reclame, abonați, 
contribuitori cât și de colaboratori care scriu și trimit materiale 
de publicat. 
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sentențios ca de o curte supremă care nu are de dat socoteală 
nimănui.

A doua exigență se referă la critică. Prețuim cum se cuvine 
critica, fi indcă ea este un instrument al îmbunătățirii unui proces 
sau a unei situații, dar nu suntem de acord cu critica de dragul 
criticii, ci cerem celui care critică să se străduiască a da și soluțiile 
de îndreptare, pentru ca gândul său să devină constructiv și nu 
demolator. 

De asemenea, tot referitor la critică, specifi căm că nu am publicat 
și nu vom publica texte care conțin acuzații (critici) nefondate 
pe probe verifi cabile, pentru că în acest caz acuzația (critica) nu 
reprezintă altceva decât o mizerabilă calomnie.

A treia exigență se referă la gradul de interes al problematicii de 
bază a textului respectiv, care dictează oportunitatea publicării. 
Un text poate răspunde cu brio primelor două exigențe, dar se 
poate ca subiectul abordat să nu prezinte un interes major pentru 
cititorii noștri, din punctul nostru de vedere, și atunci, renunțăm 
a-l publica. Sigur că această exigență este cea mai subiectivă 
dintre cele enunțate, dar ea nu are cum să nu existe. Și această 
exigență este lăsată, evident, în responsabilitatea celor care 
îngrijesc de bunul mers al publicației RomanianTimes.

Cât despre materialele sosite la redacție, trebuie să precizăm că, 
ele nu sunt restituibile. Așa procedează toate redacțiile din lume, 
indiferent de însemnătatea lor jurnalistică și așa procedăm și noi.

Cristian Ioanide

mailto:info@romaniantimes.com
http://www.romaniantimes.com/
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Duminică, 7 iulie a.c., Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a transmis un 
mesaj cu prilejul Zilei Justiției:

„În societățile democratice, justiția independentă este garanția fundamentală pentru 
înfăptuirea dreptății și menținerea echilibrului social. Esența principiului statului de drept 
constă în respectarea legilor și în asigurarea unei justiții corecte și aplicate egal tuturor 
cetățenilor.

Pentru a putea fi  însă îndeplinite aceste deziderate, este nevoie ca legile să fi e accesibile, 
clare și predictibile. În caz contrar, când sunt făcute schimbări constante, fără o direcție 
unitară, respectul pentru lege are de suferit.

Ultimii ani au fost marcați de încercări repetate de a subordona justiția politicului, prin 
modifi cări intempestive ale legislației de organizare a sistemului judiciar, ale statutului 
magistraților și ale legislației penale. Acest asalt a determinat reacția promptă a cetățenilor, 
a magistraților, care și-au apărat cu demnitate valorile care le defi nesc misiunea, a forțelor 
politice atașate principiilor democratice, precum și a instituțiilor europene.

Participarea impresionantă la referendumul din 26 mai a demonstrat, dincolo de orice 
îndoială, că românii susțin valorile europene, statul de drept și își doresc să trăiască într-o 
țară în care legea este egală pentru toți. Voința exprimată de cetățeni îi obligă pe decidenții 
politici să acționeze pentru consolidarea parcursului european al României și pentru o 

„ROMÂNII SUSȚIN VALORILE EUROPENE, STATUL DE DREPT ȘI ÎȘI DORESC SĂ TRĂIASCĂ 
ÎNTR-O ȚARĂ ÎN CARE LEGEA ESTE EGALĂ PENTRU TOȚI”

MESAJUL PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI TRANSMIS CU PRILEJUL ZILEI JUSTIȚIEI

justiție dreaptă. Totodată, acest semnal transmis prin vot trebuie să îi responsabilizeze și 
pe toți cei care sunt implicați în asigurarea actului de justiție.

Încrederea se construiește prin fi ecare interacțiune a unui justițiabil cu sistemul judiciar. 
Inițiative precum «Zilele porților deschise», activități de educație juridică în societate 
sau dezbateri publice autentice conduc la reducerea distanței dintre cetățeni și instituții și 
consolidează democrația.

Reformele de substanță realizate de România în domeniul justiției, progresele remarcabile 
care au fost înregistrate în lupta împotriva corupției nu trebuie puse sub semnul întrebării 
prin demersurile actuale de natură legislativă sau administrativă menite să le relativizeze. 
În același timp, societatea românească are nevoie de o dezbatere autentică despre actualele 
provocări cu care se confruntă sistemul judiciar, de la încărcătura instanțelor, lipsa 
dotărilor logistice, lipsa de investiții în infrastructură, la nevoia de informatizare, cu un 
impact direct asupra celerității soluționării cauzelor. Această întreagă dezbatere trebuie să 
aibă mereu în centrul preocupărilor sale respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, 
precum și o viziune pe termen lung, fără de care acest serviciu public, care este justiția, nu 
își poate înfăptui misiunea.

Felicitări tuturor celor care, prin efort și dedicare, contribuie la înfăptuirea actului de 
justiție în România și la respectul față de lege, ca premisă pentru o societate mai bună!”

 “Ada a născut pe …: el a fost tatăl celor ce locuiesc în corturi şi păzesc 
vitele. Numele fratelui său era …: el a fost tatăl tuturor celor ce cântă cu lăuta şi 
cu cavalul”.
   (Genesa 4:20-21)

(Completaţi textul folosind soluţiile marcate cu raster)

Orizontal: 1) Cursă de urmărire (pl.). 2) ? — Nu-i nimeni ca el. 3) Oră de studiu — 
A se zvânta. 4) Agent provocator (adj.). 5) Se ţine de nas (adj.) —  Te sufocă dacă te 
prinde. 6) Element de baterie — Cute! — Periodic în legătură cu ORL! 7) Mai marele 
oraşului — Coadă la rochii. 8) Lovitură la biliard —  Merge la trap! 9) Serveşte! — 
Instrument de corecţie. 10)  Cu trimitere la popor ( masc. ) — Sprijinitor al culturii.

Vertical: 1) Vorbă piperată. 2) Element negativ —  Ascultat  la tribunal. 3) Arogant. 
4) Clasă închisă — A puncta la box. 5) Un bărbat cu personalitate —  Nu acesta — 
Suiţi în caruţă (sing.). 6) Zet! —  Te adoarme la operaţie.  7) ? —  Cerere adresată 
către Curtea Supremă de Justiţie. 8) Măsură etalon —  Domeniu de cultură. 9) Trasă-n 
piept. 10) Institute for Communication and Information Research (siglă) — Acoperiş 
pe vas.

        Victor Martin

RECUNOAŞTEŢI PERSONAJUL? (7)

Dezlegarea careului din numărul precedent: 

IOAN 3:16
Orizontal: 1) PIOS – RABA – A.2) AS – INOVATOR. 3) DUMNEZEU – RC. 4) ASOGA – A – FIU. 5) N – LUME – RACI. 6) CIR – PIERI. 7) 
ARP – VINA – NI. 8) VESNICA – MEU. 9) EDITA – LEU – B. 10) RE – ATAT – LUI. 11) E – FRAMANTAT. 

                                                                                                              Victor Martin 
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MODIFICĂRILE PROPUSE PENTRU LEGEA ELECTORALĂ 
AU FOST VOTATE ÎN PARLAMENT

Miercuri, 3 iulie a.c., Parlamentul României a adoptat modifi cările aduse legii electorale 
care, după promulgare, vor fi  aplicate începând cu alegerile prezidențiale.

Principalele prevederi vizează următoarele chestiuni:

·   Românii din străinătate pot vota pe parcursul a trei zile (vineri, sâmbătă şi duminică);

·    Românii din străinătate care se vor afl a la rând sau în secția de votare la ora 21.00, când 
se închid secțiile, vor putea să voteze până la ora 23:59;

·   Introducerea votului prin corespondenţă şi la alegerile prezidenţiale;

(alegătorul cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate trebuie să se înregistreze ca alegător prin 
corespondenţă, prin intermediul unei platforme online a AEP, www.votstrainatate.ro, care în 
prezent este în lucru);

·  Simplifi carea procesului de vot prin automatizarea listelor suplimentare;

·  Locaţiile secţiilor de vot din străinătate se stabilesc şi la solicitarea  explicită a minim 100 de 
cetăţeni români (care se pot preînregistra tot pe platforma online a AEP www.votstrainatate.
ro, care în prezent este în lucru).

http://www.votstrainatate.ro/
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Schimbările Climatice și Escatologia

 De peste 15 ani mă preocupă și am scris adesea la 
rubrica prezentă despre schimbările climatice, care 
au fost și sunt privite sub aspect științifi c, religios, 
politic, social și economic. Desigur că în toate laturile 
acestor aspecte vom găsi pro și contra argumente, și de 
aceea voi prezenta câteva realități existente, care își au un 
corespondent scriptural. 
 Acum în 2019, nu comunitatea științifi că, ci media, 
incluzând reviste și ziare de mare popularitate, publică 
materiale justifi cative punând vina pe pământeni, poluare 
a tuturor schimbărilor climatice.  

Pagina realizată de Nelu Ciorba 

 Mai întâi câteva realități publicate în prima jumătate ale lunii iulie 2019.
 Zăpadă în luna lui cuptor pe vârful Omul, România, tornade neprevăzute pe 
tot pământul, schimbări bruște ale vremii de la o zi la alta. Au ajuns agențiile de anunțarea 
vremii să nu mai poată spune nici măcar timpul probabil schimbându-se foarte rapid.  
  În 6 iulie 2019 pe o perioadă de 24 de ore, zona Ridgecrest din sudul Californiei 
a fost mișcată de 1217 cutremure. Dacă doriți să vedeți mulțimea catastrofelor naturale, 
vă rog să accesați romaniantimes.com, la ”Cele mai citite pagini”, click pe ”Semne ale 
vremurilor din urmă” și apoi pe linkul ”Nenorocirile din această secundă: http://hisz.rsoe.
hu/alertmap/index2.php”, și veți vedea prezentarea nenorocirilor, pe tot globul, în 
secunda respectivă.
 La data de 9 iulie 2019 NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) 
a raportat cantitățile abundente de precipitații din luna iunie la care s-au adăugat alte 
precipitații record pe o perioadă de 12 luni pentru a treia oară consecutiv în 2019 (aprilie, 
mai și iunie) recordul de precipitații de 12 luni atingând cel mai înalt nivel înregistrat 
vreodată.
 În vara anului 2002 zburam peste Alaska pe ruta San Francisco - Taiwan - 
Singapore - Penang, Malaiezia. Sunt amintiri neuitate, când am admirat Alaska acoperită 
de zăpadă, pe toată zona zborului. Peisajul s-a schimbat. De ziua Independenței Statelor 
Unite ale Americii, 4 iulie 2019, orașul Anchorage, din Alaska, a înregistrat temperaturi 
peste 90 grade Fahrenheit (32 de grade Celsius). Datorită căldurilor record pe peninsula 
zăpezii sute de mii de acri au luat foc.
 Luna iunie 2019 a fost cea mai călduroasă lună înregistrată vreodată, cu o 
caniculă puternică în Europa de Vest. Organizația Meteorologică Mondială (OMM) a 
anunțat deja că anul 2019 este pe cale să devină unul dintre cei mai fi erbinți ani, perioada 
2015-2019 devenind astfel cel mai fi erbinte interval de cinci ani din istoria înregistrărilor 
meteorologice.
 Am scris de multe ori că schimbările climatice, încălzirea globală nu au de-a 
face cu activitatea umană sau tehnologică. 
 Revista virtuală ”Natural News” Vineri, 12 iulie 2019,  a publicat un articol sub 
titlul:  
”Păcăleala Schimbării Climatice se PRĂBUȘEȘTE noile descoperiri științifi ce 
reliefând că activitatea umană are aproape zero impact asupra temperaturilor 
globale”. (”Climate change hoax COLLAPSES as new science fi nds human activity has 
virtually zero impact on global temperatures”)
 Falsitatea privind infl uența omului asupra schimbările climatice s-a prăbușit. 
Rezultatul unor recente descoperiri științifi ce au scos la suprafață că activitatea umană nu 
poate reprezenta o creștere a temperaturilor la nivel global de peste -01 ° C, ceea ce înseamnă 
că întreaga activitate umană vizată ca și sursa schimbărilor climatice - motoarele cu 
combustie, zborurile cu avionul, tractoarele diesel - nu are nici un impact măsurabil 
asupra temperaturii planetei.
 Oamenii de știință fi nlandezi au condus cercetarea, publicând o lucrare intitulată 
“Nu există dovezi experimentale pentru schimbările climatice semnifi cative antropogenice”. 
(”“No Experimental Evidence for the Signifi cant Anthropogenic Climate Change.” 
Lucrarea explică faptul că analiza temperaturilor globale suferă de o eroare fl agrantă - și 
anume, nerespectarea “infl uențelor atmosferice de joasă înălțime” și a impactului asupra 
temperaturilor globale. Variațiile naturale ale climei joase, care sunt puternic infl uențate de 
capacitatea radiației cosmice de a penetra atmosfera Pământului datorită variațiilor puterii 
magnetosferei planetei noastre, reprezintă aproape toate modifi cările temperaturii globale, 

explică cercetătorii. Norii protejează suprafața Pământului de soare, determinând răcirea 
umbrei, în timp ce o lipsă de nori are ca rezultat o încălzire excesivă.
  Ideea este susținută și de cercetătorii de la Universitatea din Kobe din Japonia, care 
au publicat o lucrare aproape simultană care dezvăluie modul în care schimbările în câmpul 
magnetic al planetei noastre guvernează intensitatea radiației solare care ajunge la atmosfera 
inferioară, cauzând formarea de nori care modifi că temperaturile globale. Acest studiu, 
publicat în ”Nature”, se numește “Muson de iarnă intensifi cat din Asia de Est în timpul 
ultimei tranziții de inversare geomagnetică”. (“Intensifi ed East Asian winter monsoon during 
the last geomagnetic reversal transition.”): Razele cosmice care sunt transmise în mod normal 
prin magnetosferă sunt, slabe în zona câmpurilor magnetice determinând formarea de nori în 
atmosfera inferioară care acoperă pământul ca un “efect de umbrelă” și care umbrește căldura 
de la soare, permițând răcirea să aibă loc. Dar o lipsă de nori face ca suprafața să fi e mai caldă, 
așa cum ar fi  de așteptat. Acest fenomen natural este acum documentat a fi  principalul motor 
al temperaturilor și climei la nivel global, nu al activității umane.
 Bioxidul de Carbon nu este “poluantul” schimbărilor climatice așa cum a fost 
susținut de mult timp. CO2 nu va distruge planeta așa cum se spune în mijloacele de informare 
de azi, pentru că are vreun efect foarte mic asupra temperaturilor globale,
 De fapt, NASA a fost forțată să admită recent că bioxidul de carbon re-ecologizează 
Pământul pe o scară masivă, sprijinind creșterea pădurilor tropicale, a copacilor și a pășunilor. 
Este important faptul că reducerea consumului global de combustibili fosili nu va avea 
practic niciun impact asupra încălzirii globale. Schimbările climei și al temperaturilor 
sunt generate de forța și confi gurația magnetosferei Pământului, care a fost mereu în fl ux 
de la formarea planetei cu mii de ani în urmă. Cu cât magnetosfera este mai slabă, cu atât 
razele cosmice pătrund mai greu în atmosferă, generând nori care protejează suprafața 
planetei de soare. Astfel, o magnetosferă mai slabă provoacă o răcire globală, în timp ce o 
magnetosferă mai puternică are ca rezultat o încălzire globală. Acest fenomen se numește 
“Efectul Svensmark”.
 Pe acest subiect Science Daily a raportat recent: Creșterea raselor cosmice a fost 
însoțită de o creștere a norilor și efectul umbrelă al norilor a răcit continentul și presiunea 
atmosferică ridicată din Siberia a devenit mai puternică. 
 Alarmarea extremă a nebuniei împotriva schimbărilor climatice - cel mai bine 
personifi cată de insistența Alexandriei Ocasio-Cortez, (deputat democrat de New York în 
Camera Reprezentanților SUA) că omenirea va fi  distrusă în 12 ani dacă nu oprim arderea 
combustibililor fosili - nu se bazează pe nimic altceva decât pe propagandă politică și pe 
dovezi ”științifi ce” false. 
 Mă bucur nespus de mult că așa cum scriam de peste 15 ani cercetările mai adânci 
scot la iveală că încălzirea globală este determinată de fenomenele ce se petrec în soare, 
pe de o parte și accentuarea fenomenului de fi erbere a pământului, realități pe care 
trebuie să le privim mai atent din punct de vedere escatologic.
 Comunitatea religioasă, referitor la schimbările climatice, vine cu argumentele 
grijii ce trebuie s-o avem de pământul pe care ne-a așezat Creatorul. Prea puțin sunt 
dezbătute probleme ca: îmbătrânirea pământului, poluarea apei, poluarea aerului, degradarea 
solului, etc.   
 Pe plan politic, preocuparea pentru schimbările climatice, a devenit element de 
propagandă, afi rmare și colectare de fonduri pentru proiecte care până la urmă devin 
neterminate. Ce este interesant e că deocamdată oamenii politici ai vremii de azi se arată 
convinşi şi încearcă să convingă şi pe cei ce-i ascultă că schimbările de climă se datorează 
poluării activităţilor umane. Din banii colectaţi de la taxe, se cheltuie astfel sume enorme în 
cercetare şi încercare a unor metode de reducere a poluării.
 Pe plan social schimbările climatice au devenit o justifi care a diferenței tot mai 
pronunțate între săraci și bogați. 
 Economic, în țările dezvoltate, schimbările climatice au devenit încă un parametru 
de modifi care a taxelor pe venit. În țările medii și mai puțin dezvoltate, schimbările climatice, 
au devenit unul din argumentele lipsei fi nanciare.    
 Schimbările climatice le trăim și nu le putem ignora. Oricând se vorbește de 
schimbările climatice, ele sunt evaluate pe termen lung, și e bine a trage concluzii. 
 Din punctul de vedere al Scripturii trebuie să recunoaștem că  Tu, Doamne, numai Tu 
ai făcut cerurile, cerurile cerurilor şi toată oştirea lor, şi pământul cu tot ce este pe el, mările 
cu tot ce cuprind ele. Tu dai viaţă tuturor acestor lucruri, şi oştirea cerurilor se închină 
înaintea Ta. (Neem.9:6); Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea şi cei ce 
o locuiesc! (Psalm 24:1). Pământul Domnului Dumnezeu a fost făcut, va avea un sfârșit, 
nu e veșnic. A început să se degradeze în urmă cu ceva peste 6 mii de ani, o dată cu intrarea 
păcatului în lume. 
 Deși sateliții de pe orbita pământului înregistrează condițiile atmosferice, și pe baza 
informațiilor transmise se poate face prognoza vremii. E o prognoză, care de cele mai multe nu 
se întâmplă, direcția curenților de aer se schimbă brusc, pe neașteptate, pentru că Vântul sufl ă 
încotro vrea şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge...  (Ioan 3:8).
 Trebuie să recunoaștem că Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea. 
(Ps.115:3) (continuare in pagina 23)

http://romaniantimes.com/
http://hisz.rsoe/
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Dragostea vs orice altceva

Slavomir Almăjan

Cine este rob și cine este slobod?  Cât de mult 
producem în veacul acesta al superproductivității?  Cât de 
departe am ajuns în acest veac al supervitezelor?  Cât de 
departe am ajuns în răspunderea la întrebări  și cât de departe 
am ajuns în rostirea întrebărilor?  Ei bine, haideți să începem 
cu prima întrebare…  Simplitatea sau mai degrabă aparența 
simplității acestei întrebări este izbitoare.  Aparent este ca si 
cum ai întreba ce este alb și ce este negru, ce înseamnă a sosi 
și ce inseamnă a pleca?

Credeți-mă, aș dori din toată inima să trăiesc într-un 
contest social și istoric dar mai ales într-un context spiritual 
în care răspunsul la o întrebare atât de simplă  ar fi  în aceeași 
măsură de simplu.  Da, mărturisesc că tânjesc  după o țară , 
după o vreme, după o societate, în care să poți rosti fără ca 

să fi  defăimat ceva de genul:  “Ți s-a arătat , omule , ce este binele…”  vreau să spun ca 
tănjesc după absolut.  Tânjesc după o masurare  exactă aceea ce este măsurabil și după 
respect sau cel puțin la un tribut de tăcere pentru ceea ce este de necuprins… Dar pentru 
că în înțelepciunea Lui de necuprins, Domnul a găsit cu cale să mă așeze într-o altfel de 
societate,  gasesc un refugiu convenabil  în efortul meu de a răspunde  întrebărilor sădite 
adânc în cugetul meu…

Deci cine este rob si cine este slobod?  Simplitatea acestei întrebări este spulberată 
de poziția noastră față în față cu conceptul libertății.  “Slavomire” îmi veți spune “o să te 
doară capul!”  O fi  că o să mă doară dar știu  ca m-ar durea și mai mult  ignoranța.  “Oricum 
nu vei putea răspunde tuturor întrebărilor!”  Este drept, ba poate chiar mai mult decât atât;  
realizez  ceas de ceas , odată cu fi ecare tentativă de răspuns, că știu atât de puțin și că depind 
de harul Domnului, din ce în ce mai mult, sursa neîntreruptă a revelațiilor.  Îmi amintesc 
de de prietenul meu Bob Hepburn  spunându-mi odată:  “Când ești singur ești liber!”  Ca 
paranteză, Bob a fost însurat de două ori și în cele din urmă a ajuns la convingerea că 
obigațiile de familie stăteau pre mult  între el și patima alcoolului așa că a ales “libertatea”.  
Pentru Bob, deci, libertatea este lipsa de obligații și de responsabilități.  Un răspuns atât 
de “axiomatic” pare că nu mai trebuie cercetat dar eu am alte convingeri, și nu le-aș numi 
”convingeri” ci descoperiri.  Nu pentru că este atât de simplu si “evident” nu-l accept cu 

Robia Ascunsă ușurință ci pentru faptul că este generat de o lene intelectuală și pentru că este mai mult o 
scuză decât o concepție.  Bob avea nevoie de un astfel de răspuns ca să-și justifi ce robia 
față  de patima alcoolului și ca urmare el preamăre singurătatea și o numea “ libertate”.  
Și apoi, lipsa totală lipsa totală de răspundere față de o a doua sau a treia prsoană este 
un simptom al unei stitudini antisociale, secular vorbind, și o negare a ordinii divine din 
punct de vedere spiritual. 
 “N-am față de cine să greșesc…”  Vedeți? Dintr-un singur foc avem minciuna diabolică 
facută să sune ca un adevăr de căutat!   Singurătatea pe care prietenul meu o preamărește 
este o crasă pervertire a solitudinii care este atât de benfi că  unui sufl et prins în travaliul 
vieții dedicate adevăratei libetăți.  Da, solitudinea este de râvnit dar nu ca un mod de 
viață ci ca un “respiro” de la interdependența noastră ca fi ințe sociale și de la o intensă 
interactiune cu cei de-o seamă cu noi în domeniul spiritual.  Solitudinea este de fapt o 
audiență personală cu Sursa puterii noastre in efortul “de a ne fi  unii altora”.   În lumea 
seculară, libertatea este văzută deseori ca o însumare de drepturi… Cu cât e mai 
lungă lista acestora cu atât libertatea celui ce le posedă este mai mare.  Bob, prietenul 
meu are dreptul de a nu-i păsa de nimeni altul în afară de propria lui persoană, eu am 
dreptul să conduc cu 120 km/h  pe o șosea cu viteza maximă de 120 km/h… Democrația 
este vazută ca o emblemă a libertății, tot astfel și grevele, protestele legale, și multe 
altele așa zilele derepturi care îți oferă libertatea să-ți alegi lanțurile.  “ Sunt liber!” este 
mantra omului modern… Dumnezeu ar fi  râs dacă s-ar manifesta ca și  noi oamnenii 
pentru ca, numai cu o astfel de libertate, noi suntem liberi de lanțuri dar numai inăuntrul 
coliviei. Observăm ca nici singurătaea, deci lipsa de obligații, nici o listă aricât de lungă 
de drepturi nu pot satisface dorința de liberă mișcare dincolo de spațiul coliviei.  Că-ți 
numești colivia cu nume bombastice nu va schimba stare jalnică a omului neîmpăcat 
cu Dumnezeu.  Aș putea numi drept colivie puterile extrem de limitate ale trupului, 
scurtimea vieții pâmântești, entitatea noastră fi zică minusculă în comparație cu mareția 
de necuprins a universului, neputința minții noastre de a cuprinde și pricepe realitatea 
dincolo de reperele noastre interioare,  și  multe  altele precum puterea de a alege codul 
tău genetic, de a-ți alege trecutul, de a-ți controla viitorul care fac din dreptul nostru de 
a alege și a lua decizii nimic mai mult decât o glumă.

 Aș dori să ne oprim pentru o clipă  la ceea ce comunismul, acest model satanic 
al societații, spune ca este libertatea.  Profesorul meu de fi losofi e și economie politică 
obișnuia să accentuieze cu vocea lui solemnă: “Libertatea este o necesitate înțeleasă!” 
Respectiva defi niție ne era întotdeauna turnată în minte ca un postulat, ca un adevăr 
care nu necesită demonstrații.  Numai că, o minte liberă nu înghite totul, nu ia totul ca 
adevăr dacă testul logicii nu este trecut.  Deci defi niția spune că există o “necesitate” 

Venind din concediu o femeie a fost foarte 
surpinsa intr-o duminca cand a fost imbratisata de
o alta femeia care stia ca nu o suferea. Se 
gandea ce s-a intamplat de a cauzat o schimbare 
de comportament; a afl at raspunsul dupa 
teminarea predicii atunci cand pastorul a spus:
“aplicatia practica pentru data viitoare este aceiasi: 
mergi si imbratiseaza pe cineva pe care nu il poti 
suferi...” (adaptat din Readers Digest, [4/02], p. 48).

Zambim, si realizam ca a iubi pe cineva nu 
este la fel de usor ca a imbratisa pe cineva. Atunci 
cand iubesti sunt alte resorturi ale relatiilor umane 
ce se impletesc si se amplifi ca. Ioan este remarcat pe 

parcursul Evangheliilor si prin scrierile sale drept Apostolul Iubirii in cel mai curat sens 
crestin. De aceea de la Ioan avem a invata mereu. El cu siguranta isi aducea aminte de 
ceea ce s-a intamplat in camera de sus cand Isus la ultima Cina a luat un lighean si le-a 
spalat picioarele (Ioan 13:34-35), “va dau o porunca noua sa va iubiti unii pe altii cu 
v-am iubit eu prin aceasta veti fi  cunoscuti ca si discipoli/urmasii/ucenicii mei.”

Apoi putem remarca cel putin de 6 ori in primele 2 epistole ale sale referiri 
directe la porunca Domnului Isus Christos de a ne iubi unii pe altii cum ne-a iubit El (1 
Ioan 3:11, 23; 4:7, 11, 12; 2 Ioan 5; plus o aluzie in 1Ioan 2:7).  Dragostea ne testeaza 
si in textele sale, Ioan incerca fi ecare inima prin testul moral al ascultarii de Christos 
– dragostea de Dumnezeu, prin testul social al dragostei unul pentru altul si prin testul 
doctrinar de a crede ca adevarat ceea ce este afi rmat despre Isus Christos Domnul.

Dragostea este un subiect vast, nu mereu usor de inteles si de cele mai multe 
ori, greu de aplicat. Putem sa mascam neiubirea prin gesturi politicoase si e bine sa 
recunoastem ca a trai aceasta porunca nu este usor. Mai ales intr-un context contemporan 
in care putem vedea usor cum amprenta lumii este ura iar amprenta crestinismului este 
(ar trebui sa fi e) dragostea.

Aceasta afi rmatie clara poate fi  contrazisa de o serie intreaga de manifestari din 
partea celor care nu sunt crestini si care fac lucruri bune si in acelasi timp sunt o gramada 
de crestini (sau crestini gramada) care nu traiesc porunca biblica.

Cea mai simpla metoda de a evidentia o notiune sau un concept este sa 
o tratezi prin contrast. Ioan contrasteaza dragostea print-un prim exemplu al urei. 
Personajul este Cain. Cain l-a omorat pe Abel si apoi el face o aplicatie directa: nu 
fi ti surprinsi daca lumea va uraste (3:13). Ioan refl ecta din memorie cuvintele 
Mantuitorului (Ioan 15:18-19), “Dacă vă urăşte lumea, ştiţi că pe Mine M-a urât 
înaintea voastră. Dacă aţi fi  din lume, lumea ar iubi ce este al ei; dar, pentru că nu Sunteţi 
din lume, şi pentru că Eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăşte lumea.” 
Ura implica mereu egoism, arata neglijenta fata de altii si cauta doar interesul propriu. 
Esenta simtamantului de ura este autocentrarea pe sine: te ajut daca ma ajuta pe mine 
sau daca nu-mi aduce nici o paguba; lumea este motivata doar de interesul propriu. 
Sacrifi ciul de sine este pentru cei din lume o nebunie.

Te poti intreba ce este atunci cu accentele de sacrifi cu prezente in diferite 
contexte; toate acelea sunt exprimari, refl ectii ale faptului ca Dumenzeu ne-a creat sa 

iubim si se vede asa de izolat... Dragostea lui Dumnezeu nu este eliminata total din 
oamenii care nu-l recunosc pe El ca Tata. 

Cred ca Ioan l-a ales pe Cain pentru ca el a fost primul om nascut pe pamant 
dupa ce blestemul pacatului a afectat rasa umana. Ura sa indreptata impotriva fratelui 
sau se gaseste autoindreptatire; In Epistola catre Evrei gasim o alta mentionare despre 
acel episod al umanitatii: Evrei11:4 Abel a oferit o jetfa mai buna prin credinta.
Din moment ce credinta este raspunusul la revelatia lui Dumnezeu putem gandi ca 
Dumnezeu s-a revelat la fel si lui Cain, Abel a asculta prin credinta. Cain neascultator 
a procedat altfel si a adus alta jertfa. Cand jertfa lui a fost respinsa si a lui Abel primita, 
Cain i-a taiat gatul lui Abel.  Cand Dumnezeu il chestioneaza si-i ofera sansa unei 
pocainte sincere, ”Domnul i-a zis lui Cain: „Pentru ce te-ai mâniat şi pentru ce ţi s-a 
posomorât faţa? Nu-i aşa? Dacă faci bine, vei fi  bine primit; dar dacă faci rău, păcatul 
pândeşte la uşă; dorinţa lui se ţine după tine, dar tu să-l stăpâneşti.” (Gen. 4:6-7)”; apoi 
intrebandu-l despre fratele sau Abel, Cain raspunde “… ce sunt eu pazitorul fratelui 
meu? Cain arata indiferenta care de fapt avea izvorul in ura.

La aparitia lor oamenii nu sunt neutri. Setarea “default” a omenirii este 
(datorita pacatului) ura. Respingerea lui Dumnezeu. Noi suntem nascuti intr-o pozitie, 
intr-o postura de moarte spirtiuala (Efeseni 2:1,2) “Voi eraţi morţi în greşelile şi în 
păcatele voastre…de aceea avem nevoie de o noua nastere pentru a pasi din moarte 
la viata. In Ev. lui Ioan 5;24, Domnul Isus spune, “Adevărat, adevărat vă spun, că 
cine ascultă cuvintele Mele, şi crede în Cel ce M-a trimis, are viaţa veşnică, şi nu vine 
la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă.” Ioan incepe cu Cain care portretizeaza 
caderea rasei umane.

Daca te gandesti ca ura sau dragostea se afl a in inima omului trebuie 
sa identifi cam radacina. Radacina urii este prezenta diavolului in inima; asta nu 
inseamna ca oamenii sunt absolviti de vinovatie ca diavolul face ce face. Capacitatea 
de cunoastere si analiza ne face sa ne judecam inima si sa dam afara din ea tot ceea ce 
ne corupe. Exista alternativa!

              Vorbind despre dragoste, Ioan o stabileste precis printr-un alt contrast - 
Dragostea este exemplifi cata de intaiul nascut al lui Dumnezeu, Isus Christos (3:16). 
Crucea este exemplul ultim si suprem al dragostei. Daca vrei sa intelegi dragostea lui 
Dumnezeu pentru umanitate priveste la cruce si la sacrifi cul facut pentru cei nesfi nti, 
nepasatori, uraciosi, pacatosi.

Dragostea isi are radacina in Dumenzeu. Cine nu iubeste nu este din 
Dumnezeu iar prin cotrast intelegem ca cine iubeste este din Dumnezeu. In 3:17, Ioan 
spune ca daca nu ne aratm dragostea fata de cei in nevoie dragoste lui Dumnezeu 
nu ramane in noi. Dragostea iti verifi ca apartenenta. Dragostea uneste oamenii si ne 
motiveaza spre sacrifi ciu.

Ioan nu se refera doar la perioadele de persecutie el exemplifi ca de fapt ceva 
foarte normal intr-o vreme de pace. Daca ai ceva si altcineva are nevoie de ceea ce 
ai tu si tu iti intorci spatele, te faci sa nu vezi, asta demonstreaza ca dragostea lui 

(continuare in pagina 20)

(continuare in pagina 20)
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“Mihai Eminescu – Ediție de pribegie” – 70 de ani de la apariție

(continuare in pagina 20)

În 2019 se împlinesc 70 de ani de la înfi ințarea Bibliotecii Române din 
Freiburg, 1949, dar și 70 de ani de la editarea de către Biblioteca Română 
din Freiburg a volumului Mihai Eminescu: Poesii – Ediție de pribegie, prefață 
de Mircea Eliade, 1949. 

*
Una din instituțiile notabile ale exilului 
românesc, cunoscută sub numele de Biblioteca 
Română din Freiburg1 e înfi ințată acum 
70 de ani, la 1 mai 1949, în orașul Freiburg 
am Breisgau, Republica Federală Germania. 
Inițiativa aparținea lui Virgil Mihăilescu și unui 
grup de refugiați și exilați români, pe de o parte 
cu scopul de a contracara acțiunile de distrugere 
a culturii și a memoriei românești puse în 
operă de ocupantul bolșevic din România, iar 
pe de altă parte în scopul facilitării accesului la 
cărţi, reviste şi documente culturale româneşti, 
atât pentru românii din exil, cât şi pentru 
străinii care doreau să cunoască România. 
De-a lungul timpului, cu precădere în cursul 
evoluției diferitelor etape ale Războiului 
Rece, Biblioteca Română din Freiburg a fost 
fi nanțată și susținută de autoritățile germane, 
de unele asociații și organizații ale românilor 
din Germania, S.U.A, Franța, Vatican. 

Dacă în 1956 Biblioteca dispunea de un fond 
de circa 7000 de publicații, în anul 1975 
numărul lor urcă la 38 336 de unități (cărți și 
publicații periodice), pentru ca la fi nele anului 
1986, când Virgil Mihăilescu renunță la funcția 

  
  1  Conform statutului de la înfi ințare, Biblioteca Română din 
Freiburg își fi xase următoarele obiective: „1. Strângerea tuturor 
lucrărilor privitoare la istoria și la cultura poporului român, atât a 
celor originale, publicate în țară sau în străinătate în limba română, 
cât și a traducerilor lor în diverse limbi străine, precum și a lucră-
rilor autorilor străini din România. / 2. Colecționarea tuturor ziare-
lor și revistelor românești apărute în străinătate. / 3. Crearea unei 
arhive cuprinzând material documentar privind toate manifestările 
culturale românești din străinătate, prin strângerea publicațiilor de 
orice natură: memorii, apeluri, circulare, albume, fotografi i, progra-
me etc. / 4. Organizarea unui mic muzeu cuprinzând: obiecte de 
artă, țesături, tablouri, reproduceri fotografi ce, etc., cu scopul de 
a fi  prezentate tuturor compatrioților și prietenilor vizitatori. / 5. O 
secțiune specială este prevăzută pentru colecționarea lucrărilor de 
cultură generală din literaturile străine. / 6. Editarea anumitor ope-
re prezentând o importanță deosebită pentru cultura româneas-
că; publicarea de extrase, rezumate, antologii din lucrările funda-
mentale ale literaturii române; redactarea unui Catalog General 
al Bibliotecii, a unui Buletin Cultural Informativ, cu expunerea 
problemelor generale de cultură românească, a Buletinului Bibli-
otecii Române (Studii și documente românești, Biblioteca din 
Freiburg, Seriile 1953-1957, 1958-1967, 1968-1990/1991, total 
20 de volume), a unui Buletin Bibliografi c etc./ 7. Conducerea 
Bibliotecii Române urmărește ca această creație culturală să de-
vină o sursă de documentare obiectivă pentru toate problemele 
istoriei și culturii române, cu scopul de a pune la dispoziția tuturor 
cercetătorilor, români și străini, un material documentar informativ 
cât mai bine organizat.”

de director, să se ajungă la un total de peste 70 
000 de cărți și peste 2000 de ziare și reviste 
(Biblioteca deține cea mai mare colecție 
aproape completă de gazete și reviste românești 
din exil). În Fondul Bibliotecii, au intrat multe 
donații: “Fondul Gino Lupi” (15.000 de 
volume, din 1965), “Fondul Grigore Nandriș”, 
„Fondul Mitropolitului Visarion Puiu al 
Bucovinei” (icoane, cărți, arhive personale), 
„Fondul George Racoveanu”, “Donația Octav 
George Lecca” , “Fondul J.N. Manzatti” , 
„Fondul Basil Munteanu”, „Fondul Familiei 
Alexandrina și Marcel Fontaine” etc. Însăși 
Familia dinastică de Hohenzollern a donat 
Bibliotecii un manuscris al poeziei Criticilor 
mei de Mihai Eminescu. 

Printre primele acțiuni ale grupului inițiator din jurul 
Bibliotecii, se numără editarea, chiar în septembrie 
1949, a volumului Poesii – Ediție de pribegie, de 
Mihai Eminescu, având o prefață de Mircea Eliade. 
Acesta a considerat cartea drept „un model suprem al 
voinţei, stăruinţei şi continuităţii româneşti în exil”.

*

Textul Prefață de Mircea Eliade din volumul 
Poesii – Ediție de exil:

„I.

După rezistenţele pe care le-a întâmpinat în timpul scurtei 
şi chinuitei lui vieţi, opera lui Mihai Eminescu s-a impus 
fulgerător, neamului întreg, iar nu numai păturei culte. 
Nu ştiu dacă s-a făcut vreodată socoteala exemplarelor 
tipărite din Poeziile lui Eminescu. Dar în mai puţin de o 
jumătate de veac, poeziile acestea au fost reproduse în 
multe zeci de ediţii, de la modestele tipărituri populare 
până la admirabila ediţie critică a Fundaţiilor Regale, 
îngrijită de Perpessicius. Astăzi, după ce-au cunoscut 
atâtea culmi şi atâtea onoruri,  Poeziile lui Eminescu, 
cenzurate în ţară, apar aşa cum le vedeţi, în haina 
sfi oasă a pribegiei. Gloria lui Mihai Eminescu ar fi  fost 
poate mai puţin semnifi cativă, dacă n-ar fi  luat şi el 
parte, de peste veac, la tragedia neamului românesc.

II.

Ce înseamnă pentru noi toţi, poezia, literatura şi 
gândirea politică a lui Eminescu, o ştim, şi ar fi  zadarnic 
s-o amintim încă o dată. Tot ce s-a creat după el, de la 
Nicolae Iorga şi Tudor Arghezi până la Vasile Pârvan, 
Nae Ionescu şi Lucian Blaga, poartă pecetea geniului 
sau măcar a limbii eminesciene. Rareori un neam întreg 
s-a regăsit într-un poet cu atâta spontaneitate şi atâta 
fervoare cu care neamul românesc s-a regăsit în opera 
lui Eminescu. Îl iubim cu toţi pe Creangă, îl admirăm pe 
Haşdeu, învăţăm să scriem de la Odobescu, îl respectăm 
pe Titu Maiorescu şi anevoie putem lăsa să treacă mult 
timp fără să-l recitim pe Caragiale. Dar Eminescu este, 
pentru fi ecare din noi, altceva. El ne-a relevat alte zări 
şi ne-a făcut să cunoaştem altfel de lacrimi.

El şi numai el, ne-a ajutat să înţelegem bătaia inimii. 
El ne-a luminat înţelesul şi bucuria nenorocului de a fi  
român.

III.

Pentru noi, Eminescu nu e numai cel mai mare poet al 

nostru şi cel mai strălucit geniu pe care l-au zămislit 
pământul, apele şi cerul românesc. El este, într-un 
anumit fel, întruparea însăşi a acestui cer şi a acestui 
pământ, cu toate frumuseţile, durerile şi nădejdile 
crescute din ele. Noi cei de aici, rupţi de pământ şi de 
neam, regăsim în tot ce-am lăsat în urmă, de la văzduhul 
munţilor noştri şi de la melancolia mării noastre, până 
la cerul nopţii româneşti şi teiul înfl orit al copilăriei 
noastre. Recitindu-l pe Eminescu, ne reîntoarcem ca 
într-un dulce somn, la noi acasă.

Întreg Universul nostru îl avem în aceste câteva zeci de 
pagini pe care o mână harnică le-a tipărit şi le împarte 
astăzi în cele patru colţuri ale lumii, peste tot unde ne-a 
împrăştiat pribegia. Păstraţi-le bine; este tot ce ne-a 
mai rămas neîntinat din apele, din cerul şi din pământul 
nostru românesc.

Mircea Eliade

Paris, septembrie 1949”

*
Monica Lovinescu despre Mihai Eminescu. 

În opera Monicăi Lovinescu - care a 
fost o operă de exil și anume una de exil 
combatant anticomunist și antitotalitar 
- , există fără doar și poate un model al 
vieții literare românești, dar și al spiritului 
românesc însuși, și acela se numește Mihai 
Eminescu. 

Obligată fără voie să aleagă nu revenirea în 
România ci exilul la Paris în anul 1948, în timp ce 
mama sa, Ecaterina Bălăcioiu ex-Lovinescu, rămâne 
ostatică în România bolșevizată, Monica Lovinescu e 
confruntată încă din primele luni de exil cu o severă 
depresie post-traumatică, despre care mărturisește nu 
o dată în memorii și jurnale 2. Salvarea a venit din 
forța acestei personalități ieșite din comun, din viața 
intelectuală atent şlefuită încă din copilărie: a contat 
educația oferită de E. Lovinescu și de mama autoarei, 
Ecaterina Bălăcioiu, bazată pe dialog și pe modele alese 
în spiritul valorilor și al unei etici culturale ireproșabile, 
astfel că toate acestea creează un scut în faţa clivajului şi 
a tentaţiei suicidare declanșate după despărțirea brutală 
și de mamă, și de țară. Monica Lovinescu se va raporta 
la tipare culturale şi la reperele etice sigure, reuşind să 
tracteze cu bine la mal sufl etul încărcat de tragediile 
exilului; celei condamnate să asiste, neputincioasă, 
dincolo de Cortina de Fier, la agonia şi la moartea 
nemeritată a mamei, după ce îşi pierduse timpuriu şi 
tatăl, viaţa îi oferise un proiect de compensare prin fapte 
şi atitudini concrete, de salvare a altor vieţi închise în 
Gulagul românesc. 

Exilul românesc occidental din acei ani era 
format din mulți intelectuali de elită și dintr-un corp 
2   „De la Cioran învăţasem că cel mai sigur mijloc de a nu 
te sinucide este s-o doreşti patetic în scris. Însă nu aveam vitalitatea 
lui Cioran la care negaţia era jubilatorie. De la o întâlnire cu el, plecai 
revigorat şi aproape încrezător în virtuţile…optimismului” (Monica Lo-
vinescu, La apa Vavilonului, Ed. Humanitas, 1999, p. 55). La 7 mai 
1949, autoarea nota că „sinuciderea revine prea insistent în Jurnalul 
acelor ani pentru a nu o repune în contextul ei: obsesiile mele recu-
rente: moartea (încă din copilărie), fâşâitul timpului (îl ocolisem cu grijă 
pe plângăreţul Lamartine, ceea ce nu mă împiedica să-i caut ecoul în 
toate bibliotecile), ideea fi xă a ireversibilei treceri”.
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 În Biblie, avem numeroase îndemnuri de a cânta, 
atât cu vocea cât și cu instrumente muzicale. “Lăudaţi 
pe Domnul cu harpa, lăudaţi-L cu lăuta cu zece corzi. 
Cântaţi-I o cântare nouă! Faceţi să răsune corzile şi 
glasurile voastre!” (Psalmul 33:2-3). Mulți dintre noi 
credem că aceste îndemnuri sunt pentru alții. Oare să 
fi e chiar așa? Haideți să ne uităm împreună la câteva 
din benefi ciile pe care le aduce cântatul la un instrument 
muzical.

Recent am ascultat mărturia fratelui Prof. univ. dr. 
Marius Cruceru, despre faptul că la vârsta de 36 de ani a fost diagnosticat cu fi brilație 
atrială  paroxistică, devenind astfel dependent de medicamente pentru reglarea pulsului și 
buna funcționare a inimii. În urma citirii acestui text: “Inima mea este tare, Dumnezeule, 
inima mea este tare; voi cânta, da, şi voi suna din instrumentele mele. Trezeşte-te, 
sufl ete! Treziţi-vă, alăută şi harpă! Mă voi trezi în zori de zi.” (Psalmi 57:7,8), fratele 
Marius a decis să învețe să cânte la alăută. Rezultatul a fost îmbunătățirea sănătății, până 
la punctul că a fost scos de pe tratamentul medical. Sunt o mulțime de studii și statistici 
care arată că experiența fratelui Marius, nu este una izolată. 

Gabrielle Giff ords, fostă membră a Congresului American, a supraviețuit după ce a 
fost împușcată în cap. Glonțul a pătruns partea stângă a creierului, parte care controlează 
limbajul, distrugând astfel centrul vorbirii. Prin terapie muzicală, alte părți ale crierului 
au preluat această funcție, iar la ora actuală ea poate să vorbească și să cânte. Muzica 
stimulează multiple zone ale creierului, astfel permițând deschiderea de noi căi și 
conexiuni. Aceste tipuri de conexiuni, pot fi  apoi integrate în alte sarcini și moduri 
de gândire. Muzica poate ajuta creierul să se recupereze de la un accident vascular 
cerebral, de asemenea poate încetini debutul de demență, sau cel al bolii Alzheimer. 
Practicarea unui instrument muzical, îmbunătățește procesul de neurogeneză (formarea 
de noi neuroni), care are loc în zona hipocampului.

Cântatul la un instrument, poate crește coefi cientul de inteligență. Dacă privim cu 
atenție, vom găsi că cei mai mulți dintre oamenii care sunt în poziții de conducere (din 
orice industrie), cântă sau au cântat la cel puțin un instrument. Albert Einstein a cântat 
la vioară, de copil și până la bătrânețe. Vioara pe care el a numit-o Lina, era mai tot 
timpul cu el, chiar și când călătoarea. Einstein a spus despre muzică: “Viața fără muzică 
este de neconceput pentru mine. Muzica e o mare sursă de bucurie.” Alan Greenspan, 
fostul președinte al Federal Reserve Bank, a cântat la clarinet și saxofon, la un nivel de 
profesionist.

Printre alte benefi cii ale practicării unui instrument, se enumeră și 
următoarele: respirația profundă (cântatul la instrumente de sufl at poate ajuta 
chiar și în cazul bolilor pulmonare),  concentrarea (foarte benefi că pentru cei cu 
tulburări de tipul ADD),  îmbunătățirea sistemului imunitar, îmbunătățirea 
auzului, reducerea stresului, îmbunătățirea coordonării  corporale,  îmbunătățirea 
memoriei, gestionarea efi cientă a timpului, îmbunătățirea capacității  de 
ascultare, tratarea dislexiei și a autismului, dezvoltarea aptitudinilor matematice 
și deprinderea unor aptitudini de înțelegere și lectură superioare.  

De asemenea, muzica are un efect terapeutic asupra insomniilor, anxietății, 
hipertensiunii arteriale, depresiei, durerii, aritmiilor și a multor altor tulburări ale 
fi zicului și ale psihicului. Este dovedit științifi c că muzica clasică, armonioasă, este 
foarte efi cientă pentru atenuarea stresului. În 1 Samuel 16 vedem cum Saul își găsea 
ușurare atunci când David cânta la harpă. “David lua harpa şi cânta cu mâna lui; Saul 
răsufl a atunci mai uşor, se simţea uşurat şi duhul cel rău pleca de la el.” (1 Samuel 
16:23b).

După cum am văzut, a cânta la un instrument ne poate aduce multe benefi cii, 
dar cel mai frumos dintre aceste benefi cii, pentru creștin, este faptul că poate să 
aducă glorie Creatorului său. A cânta la un instrument presupune efort și perseverență. 
Dar Dumnezeul nostru merită acest efort. A cânta Celui care ne-a dat capacitatea să ne 
exprimăm prin muzică, este o onoare.

Noi suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dumnezeul 
nostru cântă, îngerii cântă și parcă tot universul vibrează, cântând. În Apocalipsa 
15:2,3 găsim scris cum “biruitorii fi arei” cântă Cântarea lui Moise și a Domnului Isus, 
cu alăutele lui Dumnezeu. Abia aștept să văd cum vor fi  aceste instrumente muzicale, 
pe care chiar Dumnezeu le pregătește pentru copiii Săi. În Țefania citim că Dumnezeu 
se bucură scoțând strigăte de veselie. “Domnul, Dumnezeul tău, este în mijlocul tău, 
ca un viteaz care poate izbăvi! El se va bucura de tine nespus, te va liniști cu dragostea 
Lui și va striga de veselie din pricina ta.” (Țefania 3:17 NTLR). Cuvântul “ranan” de 
asemenea are și înțelesul de „a cânta cu voce tare, de bucurie”.

 Cred că prea mulți dintre noi am acceptat verdictul că nu putem să înțelegem 
muzica sau să cântăm la un instrument muzical. Oare chiar nu am putea să cântăm 
la nici un instrument muzical, dacă ne-am pune toată energia să-l învățăm? Dacă 
bolnavilor de Alzheimer’s le este recomandat să învețe să cânte la un instrument, de 
obicei la blockfl öte, de ce nu ar putea un om cu mintea intactă, să învețe să cânte la 
un instrument? Nu e niciodată prea târziu să înveți să cânți la un instrument muzical. 
Părinții și bunicii, pot învăța muzică alături de copiii sau nepoții lor. Studierea unui 
instrument este deosebit de importantă pentru copii. Astfel ei pot să experimenteze 
sentimente de mulțumire, satisfacție și încredere în propriile calități, într-un cadru în 
care să poată să formeze prietenii cu alți copiii care au aceleași interese. Într-o societate 
în care copiii devin tot mai dependenți de jocurile virtuale, cântatul la un instrument îi 
vor ajuta să se dezvolte sănătos.

     Atunci când găsești un adevăr în Scriptură care îți marchează viața, vrei să-l 
împărtășești și cu alții, nu-i așa? Aceasta este ce a făcut și fratele Marius, după vindecarea 
dânsului: “După vindecarea mea miraculoasă am început să adun instrumente muzicale, 
aşa spune Psalmul 57 „te voi lăuda cu instrumentele mele”. Tot cam în aceeași perioadă 
am descoperit că în jurul meu există copii care îşi doresc să cînte la un instrument bun, 
dar părinţii fi e nu au viziunea, dorinţa, banii pentru a le dărui un instrument de calitate. 
Aici s-a legat în mintea mea istoria fratelui Niculiţă, provenit dintr-o familie nevoiaşă, 
cu istoria acestor copii, cărora le trebuie creată o preajmă prielnică pentru dezvoltarea 
darurilor pe care Dumnezeu le-a pus în ei. Am început să dăruiesc sau să împrumut 
dintre aceste instrumente împrejur. Atunci mi-am luat în serios această slujbă şi am 
început să caut instrumente pentru copii şi tineri.” Fiecare dintre noi putem deveni ori 
susținători or benefi ciari ai acestui gen de acțiune. 

Așa cum soarele răsare și peste cei buni și peste cei răi și benefi ciile muzicii pot să 
aducă o rază de lumină și peste cei care nu sunt creștini. Dar ce trist ar fi  să nu ai parte de 
veșnica sărbătoare cu Dumnezeu în Împărăția Lui și să nu ai chiar aici și acum bucuria 
mântuirii și pacea sufl etească pe care numai Mântuitorul o poate dărui. Dumnezeu vrea 
să dea fi ecărui om care vine la El o inimă nouă și o nouă identitate. Creștinul știe cine 
este în Hristos, știe ce scop are în viață și știe care este destinația lui fi nală. Doresc ca 
și dumneavoastră să primiți darul mântuirii prin jertfa Domnului Isus și printre multele 
binecuvântări pe care El dorește să vi le dea, să vă bucurați și de darul acesta, atât de 
minunat, și anume muzica. 

Va continua.

MARINELA BUZAS https://luminipentrusufl et.com/identitatea/

Sursa: g4media.ro / 16 Martie 2019

IDENTITATEA
Identitatea creștinului și Muzica (V)

„Voi cânta, voi suna din instrumentele mele; aceasta este slava mea!” (Psalmi 108:b)

https://luminipentrusuflet.com/identitatea/
http://g4media.ro/
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Jumătatea plină a paharului?
de Andrei PLEȘU

Anul acesta avem, se pare, oarecare 
noroc în materie electorală. Partidul de 
guvernămînt a ieșit prost din competiția 
cu Opoziția (așa pestriță și confuză cum 
este…), iar alegerile Congresului Național 
PSD au creat neașteptate fi suri interne și 
„opțiuni“ tactice, de natură să transforme 
stricăciunea în nebuloasă. Nu putem vorbi, 
totuși, despre o binevenită „parte plină a 
paharului PSD“, dar ne putem face iluzia 
că „partea goală“ a devenit un fel de șpriț, 
o combinație de „tărie“ cu apă chioară, 
oricum mai bună decît fudulia netrebniciei 
„salvatoare“ de neam de pînă acum. Nu știu 
mai nimic despre „cîștigătorul“ Fifor. Afl u 
că, la bază, e fi lozof. Or nu e puțin lucru 
să ajungi ministru al armatei din postura 
de metafi zician! Ce văd e un portret de 
politician nu prea volubil, zîmbind stingher, 
prudent și loial partidului. Pe frumușelul 
Orlando, alt cîștigător, îl percep ceva mai 
clar. Un soi de playboy în pragul retragerii, 
bucuros să se machieze convenabil 
pentru a fi  la vedere, sigur pe competența 
și misiunea lui providențială („trimis în 
România“ de Creatorul însuși), arborînd 

un șmecher surîs „șarmant“ pe post de 
pricepere profesională. Simplu spus, un 
candid caraghios tomnatec… De doamna 
Dăncilă nu mai am nimic de spus. Spunea 
ea tot. „Damă bună“, inocent dezadaptată, 
revenindu-și mereu „din pumn“, cu un 
optimism lăcrămos. Pe scurt, o gospodină 
victorios ospitalieră!

Dar hai să ne uităm și la cealaltă jumătate a 
paharului, plină de sare și piper, încurajatoare 
nu prin virtuțile ei „constructive“, ci prin 
adumbrirea cîtorva „mituri“ de paradă ale 
marelui partid. Dincolo de faptul că am avut 
surpriza, de neînchipuit, să auzim huiduieli 
în plen la adresa unui marcant lider („baron“) 
PSD (dl Oprișan), mai sînt de inventariat 
cîteva „noutăți“ pînă una-alta benefi ce. 
Monumentalitatea cîtorva „vedete“ de 
front a ieșit știrbită. Cum să fi e șters din 
prima linie Șerban Nicolae?! Muncitorul 
de la fabrica de mecanică fi nă din București 
(care va să zică „dosar“ beton), cel care 
a introdus, în dezbaterea parlamentară, 
formulări viguroase de tipul: „Penală e 
mama care v-a făcut nesimțită!“ sau „Nu vă 
rînjiți fasolea la mine!“ (insul fi ind campion 
în materie de „fasole“ dentară). Și cum să 
fi e „marginalizat“ un asemenea om, cînd, 
din proletar cinstit, a ajuns jurist de renume, 
iubit de mic și de Ion Iliescu, și de Adrian 
Năstase, și de Dragnea? Și cum să nu fi e 
la vîrf, cînd a avut o inițiativă parlamentară 
de abolire a arestării corupților, pentru a se 
evita mizerabile acte de răzbunare și abuz?

Dar cum de nu s-a profi lat, mai aproape 
de rampă, vitejia haiducească a lui 
Cătălin Rădulescu, zis „Mitralieră“, 
patriotul care s-a declarat dispus să-i 
împuște, cu AKV-ul său, pe protestatarii 

antiguvernamentali? Omul e medic 
de meserie, dar un medic înclinat să 
înlocuiască profi lul profesional al 
salvatorului de vieți cu dexteritatea celui 
care preferă să inducă moartea… În 
plus, e un erou: are „merite deosebite“ în 
revoluția din decembrie, dar nu mai ține 
nici el minte dacă a luptat la Pitești sau 
la Timișoara. Gîndirea lui politică e de 
o exemplară sinceritate: după pierderea 
recentă a alegerilor, a propus ca aceia 
cărora Guvernul le-a mărit salariile să 
dea banii înapoi. Un fel de a recunoaște 
că PSD lucrează în binele poporului, cu 
condiția ca poporul să lucreze în binele 
lui. Și dacă nu o face, să poftească să 
returneze cheltuiala…

O altă pierdere majoră a politicii de 
vîrf cu care ne-a obișnuit PSD este 
eșecul lui Codrin Ștefănescu în propria 
sa ogradă. Nu îndrăznesc să-l tratez 
prea aspru, pentru că, din cîte am afl at, 
sîntem colegi… Omul e „critic de artă“, 
colecționar, mistagog, competent în 
istoria picturii și a mobilierului, bucuros 
să pronunțe „Van Dic“ și „empir“, 
cînd se referă la Van Dyck și Empire, 
probabil din amor pentru limba română. 
Trecut, cu egală autoritate, și pe la PRM, 
și pe la Conservatori, și pe la PSD, dl 
Codrin Ștefănescu e o fi ință complexă, 
dar, la o adică, radicală: de cîte ori își 
arată mușchii, face paradă de creier, 
iar de cîte ori are nevoie de creier, își 
joacă mușchii. Evacuat pînă și din PRM 
(cu epitete tipic vadimiste, specialitatea 
„maestrului“: „slugă hoață“, „oligofren“, 
„făcătură ordinară“, „psihopat“, „chelios 
manelist“ etc.), Codrin Ștefănescu 
(perechea ideologică a Olguței Vasilescu 

– și ea adeptă fragedă, încă de la 16 ani, 
a „tribunului“) nu reușește, deci, în nici 
un partid, nici măcar în cel cu care are 
cele mai multe afi nități, să rămînă în 
simpatia șefi lor săi. Pînă și un politician 
de croiala brutală a lui Vadim a simțit 
nevoia să-l preia, nervos, în circul 
demagogiei sale.

Dar Ecaterina Andronescu? N-a avut 
ea curajul să facă „disidență“ sub 
Dragnea, dar să se și întoarcă la matcă, 
atunci cînd a apărut la orizont un fotoliu 
guvernamental? Nu s-a luptat ea, de 
cîte ori a fost ministru al Învățămîntului 
(parcă de vreo trei ori), să îndrepte 
greșelile „sistemului“, chiar și pe cele 
ale propriilor mandate anterioare? N-a 
reînfi ințat ea școlile profesionale, după 
ce le-a desfi ințat? E curios că o asemenea 
personalitate a obținut atît de puține 
voturi. Dar unde e fi orosul Nicolicea? 
Dar unde e madam Plumb? Sau Carmen 
Dan? Sau acest Zorro al tinerei generații 
pe nume Pleșoianu? Cum de n-au ajuns 
ei, prin vot democratic, în primul rînd al 
organizației?

E clar: în PSD bate un (vechi) vînt de 
„înnoire“!  Ne reciclăm! Încercăm un 
alt fel de „la fel“! Nu e puțin lucru! 
Mîine-poimîine o să ne pomenim și 
cu înlocuirea doamnei Dăncilă! Ce-ați 
zice de Adriana-Doina Pană? Firește, 
dacă scapă, ca și Liviu Dragnea, de 
conspirația mondială care, pentru 
a-și împlini fărădelegile, plănuiește 
asasinarea ei.

10.07.2019 /dilemaveche.ro

VA URMA

  2. Dinții sunt mai scumpi în Occident!

Ascultam cu uimire povestea acestui 
om de mare omenie, brav sportiv, dar lipsit 
de noroc și șansă! La un moment dat, a 
tăcut câteva secunde privind în podea, 
apoi, a pus palma lui grea pe umărul meu și 
privindu-mă fi x în ochi, mi-a zis încet; 

- Măi Ionică, uite astăzi m-am gândit 
să te întreb dacă nu vrei să fugim amândoi 
mâine de la punctul de lucru. Eu cunosc 
foarte bine zona și dacă sărim din camion 
în momentul în care intrăm pe poartă în 
țarc, nu ne mai prinde nimeni. Mă crezi? A 
zis el, apoi a continuat: 

Până opresc ei camionul, noi sântem 
deja departe: Avem de fugit cam o sută de 
metri până la lanul de porumb, sau până la 
tufi șurile de răchită. Tu fugi în stânga, iar eu 
în dreapta și apoi, ne întâlnim mai încolo, 
în lanul de porumb. Soldații n-o să alerge 
după noi, pentru că trebuie să-i păzească pe 
ceilalți deținuți, iar câini de pază, ai văzut și 
tu, că nu au. Ei, ce zici, vii cu mine?

Luat prin surprindere, de o asemenea 
grea propunere la care nu mă așteptam, 
am rămas ca blocat, cu ochii mari deschiși 
câteva secunde, apoi mi-am revenit totuși: 
Nu putea fi  o glumă! 

PROTEZA DENTARĂ (5)

Omul ăsta, vorbise tot timpul serios și 
nu mi s-a părut nici o clipă, în aceste două 
zile de când l-am cunoscut, că ar glumi sau 
ar minți. De aceea, i-am răspuns scurt, fără 
să-l privesc în ochi:

- Nu pot Adame. Nu pot!            
- De ce Ionică, n-ai curaj? M-a întrebat 

el mirat, strângându-mă de umăr.                                  
- Nu e vorba de curaj Adame: Curaj 

avem toți. Eu nu sunt pregătit, și riscul 
e prea mare pentru mine acum. Nici nu 
pot să alerg, din cauza rănii de la piciorul 
drept: Mai am și doi copii acasă. Dacă o 
fac, trebuie să fi u sigur că reușesc: Nu pot, 
Adame!

- Bine băiatule, te înțeleg, ești încă 
prea tânăr, dar mai ai timp s-o faci: Era o 
șansă acum. Voi încerca singur: Cred că 
Dumnezeu mă v-a ajuta acum. Sunt la 
doi pași de casa mea și cunosc terenul, ca 
nimeni altul: Este locul copilăriei mele. 
Dacă scap dimineață în lanul de porumb, 
mâine noapte, am trecut și granița la sârbi!

- Te-ai gândit bine Adame? Nu-i prea 
simplu planul? L-am întrebat eu, încurcat 
în propriile mele gânduri.

- Nu Ionică, Planul meu este bun și 
l-am întors de mult, pe toate părțile: Cred 
că o să reușesc. Oricum dimineață, tu să te 
prefaci că nu știi nimic! Eu îmi voi respecta 
planul! Să ai grijă de tine, mi-a zis el: Când 
te eliberezi, să treci pe la mama să-i spui 

 Ioan Cârja - scriitor novelist româno-american
A publicat în România, la Lugoj, Timiș, ziarul VORBA, apoi mai multe cărți de nuvele, printre care: “CONTUR”,  “AMERICA DOLARULUI GĂURIT”,  
“FLĂCĂRI”,  “PROTEZA DENTARĂ” și  volumul de corespondență cu Președintele American Barack Obama, “VENI,VIDI,VICI”.

 (continuare din numărul trecut)
unde ne-am cunoscut și că ești prietenul 
meu. Dacă te latră Roy la poartă, să strigi de 
două ori “Adam” și el v-a fi  prieten cu tine. 
Acum hai culcă-te, că am rămas numai noi 
doi care mai vorbim. Toți dorm. Să tăcem 
și noi: Noapte bună, Ionică.

- Noapte bună Adame: I-am răspuns 
eu, simțind parcă un fi or rece, pe spinare: 

Mă întrebam, cum o să treacă acest 
uriaș mâine dimineață, de atâtea arme 
automate, îndreptate asupra noastră, pentru 
că, numai curajul lui, nu era sufi cient: Mai 
trebuia si foarte mult nororc! Dar, după cum 
spunea el, poate că va avea noroc, de această 
dată! Numai Dumnezeu știe ce va fi ! 

Am adormit greu și am avut numai 
vise urâte, în noaptea acea: Dar, ce altfel de 
vise poți avea într-o închisoare? Eventual, 
îți poți vedea în vis libertatea, înconjurată 
de coșmaruri negre și nenorocite!

3. Vânt de libertate dinspre Vest

M-am trezit dimineața ceva mai 
devreme, pentru că era miros greu în celulă 
și mă mușca ceva pe spinare. Adam, dormea 
liniștit pe marginea patului, cu picioarele pe 
podea. 

Lângă el, alți doi deținuți, dormeau 
fi ecare cum putea. Mi-am amintit imediat 
de planul lui de evadare și n-am mai putut 
adormi. Oare, chiar era serios? Acest 

munte de om, era în stare să se lupte cu cei 
trei soldați înarmați, care ne păzeau? Dar 
cum? 

Peste jumătate de oră, gardianul de 
pe coridor striga: Deșteptarea, cafeaua, 
arpacașul!

Ne-am luat fi ecare porțiile: Adam 
mi-a întins și porția lui de arpacaș: 

- I-al Ionică, îl vrei? Eu poate am 
norocul, să mănânc ceva la mine acasă, 
astăzi, dacă scap. Voi fi  și ceva mai ușor, 
la fugă!

- Mulțumesc Adame, i-am răspuns eu 
și am acceptat bucuros și porția lui.

Programul de dimineață, s-a derulat 
ca de obicei, iar după apelul din curtea 
închisorii, am urcat în camion și ne-am 
așezat pe cele trei bănci lungi de lemn. 
Eram 30 de deținuți în camion, ca de obicei. 
Adam era ultimul la spate, pe banca din 
mijloc, iar eu, eram în fața lui. Nu vorbea 
nimeni! 

In camionul acoperit, trebuia să 
stăm pe bănci numai cu fața înainte și să 
nu întoarcem capul! Nu trebuia să vedem 
nimic în jurul nostru, și nici să știm prin ce 
localități treceam. 

Cei trei soldați care ne escortau, au 
închis oblonul din spatele camionului și au 
urcat la capătul băncilor, pe care stăteam 
noi. 

http://dilemaveche.ro/
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„Micul Stalin” de la București 

Fără Stalin, Gheorghe Gheorghiu-Dej (1901-1965) ar 
fi  rămas un nimeni. Grație lui Stalin, a devenit stăpânul 
absolut al unei țări numită România. Gheorghiu-Dej a 
fost un stalinist convins și consecvent, un fanatic care 
a îmbrățișat cu ardoare ideile plăieșului de la Kremlin 
și a fost șocat, chiar revoltat, de denunțarea cultului 
personalității de către Nikita Hrușciov. Declarația PMR 
în problemele mișcării comuniste internaționale a fost 
adoptată, în urmă cu cincizeci și cinci de ani (aprilie 
1964), din inițiativa lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
Cum am mai scris în cărțile mele, a fost vorba de Carta 
stalinismului național din Romania. Merită, cred, să ne 

ocupăm serios de personalitatea liderului totalitar de la București. Revin la unele amintiri 
analitice și adaug alte elemente ce mi se par necesare portretizării sale adecvate.

Pentru Dej, Stalin era un idol absolut. Vreme de 11 ani, în închisori și lagăre, trăise cu 
gândul la Stalin. Studiase cu ardoare Problemele leninismului, memorase pagini întregi 
din acea gramatică a totalitarismului care a fost Cursul Scurt de istorie al PC (b) al URSS. 
Pentru mai multă substanță pe subiect, recomand și captivanta ediție critică apărută la 
Yale University Press anul acesta, sub îngrijirea istoricilor David Brandenberger și Mihail 
Zelenov: Stalin’s Master Narrative: A Critical Edition of the History of the Communist 
Party of the Soviet Union (Bolsheviks), Short Course (Annals of Communism Series).

Litera din paranteză, „b”, menținută până în octombrie 1952, se referea la identitatea 
bolșevică a partidului lui Lenin și Stalin. Identifi carea lui Dej cu interpretarea stalinistă a 
bolșevismului a fost totală, necondiționată și indefectabilă. Ceea ce nu înseamnă că Ana 

Pauker nu-l adora pe Stalin, ci doar că venerația ei, de militantă a Cominternului, trecută 
prin îndoctrinările anilor ’30, era cumva diferită.

Dacă Tito a reușit, până la un punct, să se „de-stalinizeze” mental, Dej nu a ajuns niciodată 
la convingerea că sistemul avea carențe insolubile și că problema terorii staliniste nu 
era una ce ținea exclusiv de psihologia despotului sociopat de la Kremlin. „Declarația” 
(’64) nu a fost un manifest anti-stalinist, ci unul anti-hrușciovist. Nu se poate însă nega 
și elementul anti-hegemonic din linia politică a ultimului Dej. În plus, realismul lui 
Gheorghe Gheorghiu-Dej în relațiile cu Vestul, o moderație dezvoltată sub infl uența lui 
Ion Gheorghe Maurer, ajunsese la punctul coliziunii cu aventurismul lui Nikita Hrușciov.

Criza rachetelor a contat imens, după cum a contat și spaima lui Dej și a echipei sale 
că sovieticii ar putea impune reabilitarea victimelor comuniste din anii ’50: Lucrețiu 
Pătrășcanu, de pildă. În timpul Plenarei CC al PMR care a discutat și aprobat Declarația, 
Dej îl iscodea pe Barbu Zaharescu, reprezentantul PMR în colegiul de redacție al revistei 
Problemele păcii și socialismului, afl ată cu sediul la Praga, despre dinamica reabilitărilor 
din Cehoslovacia, inclusiv despre abordarea afacerii Slánský. Asemeni lui Dej, liderul 
de la Praga, Antonín Novotný (1904-1975), participase cu zel la teroarea stalinistă de la 
începutul anilor ’50 și era extrem de iritat de valul destalinizării hrușcioviste. O lectură 
simptomatologică a intervențiilor - extrem de frecvente - ale lui Dej în timpul lucrărilor 
plenarei din aprilie ar putea releva care erau obsesiile sale în ultima perioadă a vieții. 
Între acestea, teama că presiunile lui Hrușciov ar putea cataliza atitudini anti-staliniste 
și în România. Dej era conștient de natura șubredă a soclului pe care se înălța, metaforic 
vorbind, statuia sa...

moldova.europalibera.org / 10.07.2019

Unde de șoc în Cartierul Primăverii

Cum am mai spus și cu alte ocazii, am fost amic cu nepotul lui Dej, Gheorghe, copilul 
Licăi Gheorghiu, fi ica dictatorului. I se spunea Ghiță, era un băiat cu ochii negri, de o mare 
intensitate. La fel mi-l descria tatăl meu pe tânărul Gheorghiu, pe vremea când îl întâlnise 
la Doftana (1935-1937). Colegul meu nu era cultivat, dar îl interesa istoria, era modest 
ca stil, în plus, era generos. Ghiță și surorile sale au fost adoptați de bunic în 1963. Și-au 
schimbat numele din Popescu (după tatăl lor, Marcel Popescu, fost ministru al Comerțului 
Exterior, debarcat în clipa când Lica a decis să divorțeze), era în perioada legăturii intime 
cu doctorul Gheorghe Plăcințeanu, care avea să fi e arestat și practic lichidat în temnițele 
regimului. Au schimbat și școala: au venit toți trei de la Liceul „Caragiale” din Piața 
Dorobanți, la noul Liceu nr. 24 de pe strada Grădina Bordei, lângă televiziunea din epocă. 
Actualul Liceu „Jean Monnet”.

Acolo am fost și eu elev între 1963 și 1970, când am dat bacalaureatul. Chiar și după 
moartea lui Dej, familia Licăi avea parte de privilegii (medici personali, medicamente, 
aprovizionare specială). Ghiță împărțea fără probleme țigări Rothmans. În anii facultății, 
nu ne-am mai văzut, el a făcut Politehnica. Dar am reluat prietenia prin 1975, când am 
petrecut multe ceasuri, inclusiv la el acasă, măcar o singură dată (adică la Lica), pe actuala 
stradă Atena, vorbind despre sistem, despre Dej, despre Ceaușescu, despre Nicu. Era amic 
cu acesta, dar țin minte că Lica se opunea ca „delfi nul” să mai vină pe la ei.

Nu l-am întâlnit personal niciodată pe Gheorghe Gheorghiu-Dej. N-am vorbit niciodată 
cu el. L-am zărit de câteva ori: mai de-aproape, ori mai de departe. Tatăl meu fusese exclus 
din PMR în februarie 1960, fusese anchetat la Comisia Controlului de Partid, începând 
din septembrie 1958, ca lider al unui „grup fracționist, antipartinic”. Aceste informații pot 
fi  găsite în volumul de documente consultate de Comisia Prezidențială pentru Analiza 
Dictaturii Comuniste apărut la Humanitas în 2009 (editori Mihnea Berindei, Dorin 
Dobrincu, Armand Goșu).

Eram mai aproape de Nicu Ceaușescu și Lena Răutu: veneam toți trei de la Liceul „Petru 
Groza”. Un prieten apropiat era Andrei Manoliu, fusesem colegi de creșă, de cămin, 
mergeam la el acasă. Până în 1965, tatăl său, un excelent specialist în boli contagioase, 
Nicolae Manoliu, ilegalist evreu-maghiar originar din Oradea, a fost directorul Spitalului 
Elias. Culmea este că de Ghiță m-am apropiat la orele obligatorii de tâmplărie. Eu eram 

total incapabil să fac ceea ce ni se cerea. Nu am fost și nu voi fi  vreodată un bricoler. Ghiță 
avea un talent nativ în asemenea îndeletniciri. Așa că el făcea și ceea ce ar fi  trebuit să fac 
eu. Trișam împreună, primeam o notă mare pentru ceea ce făcuse el.

Îmi aduc aminte că în februarie 1965 a murit G. Călinescu. În Scînteia au apărut articole, 
un necrolog impresionant, s-a publicat poemul lui Călinescu de adeziune la regim, „Eram 
bărbatul care...” Din câte știu, deși grav bolnav el însuși, Dej a mers împreună cu Leonte 
Răutu, membru supleant al Biroului Politic și șeful suprem al propagandei și culturii, 
să-l viziteze pe autorul Scrinului negru pe patul de moarte. Afl ând despre moartea lui 
Călinescu, Ghiță ne-a întrebat, pe mine, pe Zaza Ioanid, pe Lena, cine a fost Călinescu. 
Eram răi pe vremea aceea și i-am răspuns bășcălios: „Un textilist fruntaș, Erou al Muncii 
Socialiste”. S-a uitat stingherit și ne-a spus: „M-am prins, vă bateți joc de mine”.

Mai țin minte că în aprilie 1968, după ce Scînteia a publicat textul cuvântării lui Ceaușescu 
la prelucrarea cu activul de partid al Municipiului București a Plenarei la care au fost 
reabilitați Pătrășcanu, Foriș, Doncea, Petrescu, Miron Constantinescu, precum și militanții 
asasinați în URSS în timpul Marii Terori (Sașa Dobrogeanu-Gherea, Timotei Marin, 
Elena Filipovici, Imre Aladar, Marcel Pauker, David Fabian, Eugen Rozvany și atâția 
alții), Ghiță a vrut să stea de vorbă cu mine. Mi-a spus că din ce știa el de la bunicul său, 
Miron Constantinescu era un om de o mare cruzime. Era foarte frământat de chestiunea 
Pătrășcanu. Mi-a spus că nu va înțelege niciodată ce a fost între bunicul său și acel om. Nu-
și apăra bunicul, era întristat, ba chiar, aș zice, profund tulburat. În cuvântarea publicată 
pe prima pagină a Scînteii, Ceaușescu proclama acuzator: „Toate aceste fapte îl acuză pe 
Alexandru Drăghici, care le-a înfăptuit, îl acuză și îl condamnă pe Gheorghiu-Dej, care 
le-a ordonat și le-a patronat”. Îmi dau seama ce-a fost în sufl etul lui Ghiță când a citit acel 
discurs.

Nu vreau să cădem în capcana a ceea ce se cheamă determinismul retroactiv. Nu vreau 
să proiectez în trecut informații și concluzii ale prezentului. În plus, repet, n-am fost în 
proximitatea imediată a lui Dej. Știam însă că fusese direct implicat în acțiuni criminale în 
urma cărora suferiseră, chiar muriseră oameni...
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Fregata Regele Ferdinand a fost integrată într-o grupare navală NATO

Forţele Navale Române contribuie la îndeplinirea angajamentelor asumate de ţara noastră faţă 
de partenerii din Alianţa Nord-Atlantică, referitoare la asigurarea securităţii statelor membre 
NATO pe fl ancul estic, prin integrarea fregatei ”Regele Ferdinand” în gruparea navală 
permanentă SNMG-2 (Standing NATO Maritime Group), care operează în Marea Neagră, în 
perioada 3 – 22 iulie 2019, a informat joi Statul Major al Forţelor Navale.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de SMFN, după ce a plecat pe 3 iulie, din portul 
Constanţa, fregata “Regele Ferdinand” a primit, în largul Mării Negre, vizita comandantului 
grupării navale SNMG-2, doamna Josee Kurtz (Canada), care a transmis echipajului navei 
româneşti un mesaj de bun venit în gruparea navală NATO.

Totodată, aceasta a prezentat principalele misiuni pe care echipajul fregatei româneşti le va 
executa împreună cu celelalte echipaje ale navelor care fac parte din SNMG-2, respectiv 
HMCS “Toronto” (Canada), HMS “Duncan” (Marea Britanie) şi TCG “Turgutreis” (Turcia).

Joi, 4 iulie, gruparea navală SNMG2 a intrat în portul Odessa (Ucraina), pentru o escală de 
câteva zile, după care va participa la secvenţele exerciţiului multinaţional “Sea Breeze 19”, 
planifi cate în bazinul vestic al Mării Negre. La exerciţiul organizat de forţele navale ucrainene 
şi americane, Forţele Navale Române participă, în premieră, cu trei nave – fregata “Regele 
Ferdinand”, corveta “Eustaţiu Sebastian” şi nava purtătoare de rachete “Lăstunul”.

Prezenţa grupărilor navale NATO în Marea Neagră, la exerciţiile organizate de statele membre 
ale Alianţei Nord-Atlantice sau de statele partenere, contribuie la întărirea relaţiilor dintre aliaţi, 
precum şi la descurajarea ameninţărilor la adresa securităţii pe fl ancul estic al NATO.

Amintim faptul că în urma câștigării de către Naval Group a licitației pentru dotarea Forțelor 
Navale Române cu patru corvete multifuncționale, cele două fregate ale României vor fi  
modernizate sub auspiciile acestui program.

http://moldova.europalibera.org/
http://patra?canu.mi/
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Într-o lume în mișcare, care e ancora 
sufl etului românesc? L-am întrebat pe 
maestrul Dan Puric, de a cărui prezență 
a avut ocazia să se bucure comunitatea 
românilor din Sacramento. În 6 iulie, pentru 
câteva ore, am stat nemișcați și încântați, 
ascultând pledoaria pentru omul frumos 
și demn, pentru memoria neamului. În 
“epoca Google”, în care alergăm imediat 
la tehnologie pentru a afl a răspunsuri la 
orice întrebare, este o adevărată încântare 
să asculți un om-enciclopedie. Un om care 
vorbește cu pasiune de măreția trecutului 
poporului român, care îți dă date, locuri, 
nume - revărsându-se cu atâta ușurință 
dintr-o minte care le-a înmagazinat cu 
reverență și patriotism. 

Dan Puric la Sacramento

Într-o lume care se scufundă în întuneric, 
unde găsim lumina? Lumina a străbătut 
prin tot mesajul maestrului Dan Puric. 
Lumina credinței - în Dumnezeu și în 
destinul poporului român. Departe de 
patria-mamă, cum înălțăm stindardul 
speranței în viitorul ei? Cum o iubim 
de aici, cum proclamăm demnitatea, 
frumusețea sufl etului românesc? Cum ne 
păstrăm speranța? Cunoscând adevărata 
istorie a neamului. Învățând de la curajul și 
înțelepciunea înaintașilor, povestind noilor 
generații cine suntem...

Așa cum spune maestrul, demnitatea e 
chipul lui Dumnezeu în noi. Demnitatea e 
adevărul fi inței noastre. Și Omul demn e 

omul frumos. Lasă umbre drepte, așa cum 
spunea invitatul nostru. 

Care este mesajul dânsului pentru 
românii răspândiți în lume? Nu rămâneți 
dezamăgiți. Nu lăsați să moară visul 
României. Povestiți noilor generații 
despre marii oameni pe a căror moștenire 
s-a clădit edifi ciul neamului nostru. 

De unde vine curajul rostirii actorului - 
scriitorului Dan Puric? Ascultându-l, în 
depănarea amintirilor copilăriei, am înțeles 
că în spatele elocvenței și pasiunii pentru 
adevăr, stau - ca niște uriași - exemplele 
de demnitate și iubire de frumos ale 
bunicilor și părinților, ale sătenilor din 

neînblânzitul, pașnicul, Nehoiu: satul 
copilăriei... 

De ce au venit așa de mulți români 
americani într-o zi fi erbinte de vară să fi e 
în prezența “fenomenului Puric”? Prinși în 
alergarea noastră zilnică, avem nevoie de 
oaze de gând înalt, de măestria discursului 
plin de patos și de cunoaștere, de inspirația 
găsită în curajul martirilor creștini și, în 
același timp, bucuria desfășurării pe scenă 
a exploziei de talent care este artistul 
complet, Dan Puric. S-a scurs o lacrimă de 
recunoștință pentru eroii neamului dar s-a 
și râs, cum nu am făcut-o de mult în fața 
unei prestații de scenă. Sufl etul românesc 
este sensibil dar știe și să treacă peste 
vicisitudinile vieții cu un zâmbet într-o 
glumă. 

Ne mai dorim asemenea întâlniri... 
Mulțumim mult preotului Alin Girlonța 
care a înlesnit prezența domnului 
Dan Puric la Sacramento și Centrului 
Comunității Româneăti care a organizat 
evenimentul. 

Care a fost mesajul nostru pentru 
apreciatul invitat? Mult după ce această 
întâlnire - eveniment se va fi  așezat pe 
raftul amintirilor, viața din cuvintele 
rostite aici va pulsa în noi. Maestre, a 
fost o onoare să vă avem printre noi. Vă 
vom citi în continuare rândurile pline de 
frumos și demnitate. Pentru că a fi  român 
e și a noastră bucurie și chemare.

de Alina Jar

The Message of the Romanian Ambassador 
to the US, George Cristian Maior, on the occasion 

of the Independence Day

Ambassador George Cristian Maior: For its friendship and solidarity in some of history’s 
most important and diffi  cult moments, our heartfelt gratitude goes to our American 
friends.

“As we join our American friends in the Independence Day festivities, it is a good moment 
to refl ect upon the particular signifi cance of this year’s celebrations for the U.S.-Romania 
partnership.

Last year, the Centennial anniversary of the 1918 Great Union provided an opportunity 
to remember the United States’ decisive support for Romania’s national unity. In 2019, 
a diff erent historical landmark allows us to celebrate another chapter in the Romanian-
American friendship.

30 years ago, in 1989, Romanians rose up against the totalitarian Communist regime and 
helped bring down the Iron Curtain that had for so long divided Europe. It was an act that 
required great courage and sacrifi ce. Romanians paid dearly for their freedom – more than 
any other European nation.

In 1989, Romania emerged in a new world, marked by uncertainty, but also by hope. 
The decades of Communist rule had not managed to erase the Romanians’ sense of their 
Western identity, or their desire to rejoin what they considered their natural family of 
nations. The country’s goals were clear, but the path ahead seemed at times impossibly 
diffi  cult.

However, we were not alone. Echoing the American support given in 1918 to the 
democratic aspirations of Central and East European nations, in 1989, the United States, 
led by President George H.W. Bush (a great American and a great friend of Romania who 
has sadly left us last year) once again stood by those countries that had freed themselves 
from Communist rule, and helped them on their return to democracy and integration into 
the Euro-Atlantic institutions.

1989 proved once more the strength of the Romanian-American friendship, which had 
endured even through the Cold War. Its resilience is anchored by strong roots: shared 
values and a strong commitment to freedom and democracy, shared strategic interests in 
support of a stable, secure and prosperous world, and, above all, the genuine friendship 
between our two peoples.

Over the last 30 years, the Romanian-American friendship was formalized in a bilateral 
Strategic Partnership in 1997 and was augmented by Romania joining NATO in 2004. 
This highlights yet another historical landmark for the U.S.-Romania relationship: the 
celebration, in 2019, of the 15 year anniversary of Romania’s accession to the North 
Atlantic Alliance.

It would be hard to describe the amount of work and dedication Romanians put into 
achieving this goal. But accession was not a solitary endeavor and we are deeply grateful 
to our American friends and partners for their support and advice. Our two countries are 
now bound by the world’s strongest collective defense pledge, so memorably reaffi  rmed 
by Presidents Trump and Iohannis in their fi rst White House meeting. 

Our joint commitment to Euro-Atlantic and global security was clearly expressed on the 
battlefi eld, where American and Romanian troops have served and fought side by side, 
but also at the political level, as part of the ambitious project to strengthen and modernize 
the North Atlantic Alliance, which includes the allocation of necessary resources and the 
increase of national capabilities.

2019 also marked an extraordinary moment in the journey that Romania started in 1989 
towards regaining its place in the European family. For the fi rst time since its accession to 
the EU in 2007, Romania held the Presidency of the Council of the European Union. This 
highly appreciated and successful mandate, fi nalized only a few days ago, proved once 
more that Romania can and should make a decisive contribution to shaping Europe’s new 
strategic vision.

From Romania’s perspective, one of the central pillars of this strategic vision is and must 
remain the Transatlantic relationship. It would not be an understatement to say that this is 
the single most important relationship in the world today. Romania’s own history over the 
last century has proven the value and strength of a close partnership across the Atlantic, 
as well as the dangers and costs of disunity. 

As we remember, in this moment of celebration, all that unites Romania and the United 
States, as we recall all the key moments in history when our two great nations stood together 
in support of freedom and democracy, as we see now our close Strategic Partnership and 
take pride in its achievements, let us also look to the future, to everything that we can 
achieve together, and jointly work to fulfi ll the great potential of our cooperation.

For it friendship and solidarity in some of history’s most important and diffi  cult moments, 
our heartfelt gratitude goes to our American friends. God bless Romania! God bless the 
United States of America! Happy Independence Day!” 

Ambassador George Maior
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Absolviri Fericite !
 - câteva absolviri ale anului școlar 2018-2019

În fi ecare an, luna iunie și iulie este împodobită cu sărbători. Un altfel de sărbători decât 
cele cu care suntem obișnuiți în fi ecare an: absolvirea copiilor noștri de la diferite școli, 
diferite clase și de vârste diferite. Este o perioadă a anului care ne aduce bucurie în sufl et 
atât la nivel personal, de familie dar și din punct de vedere al comunității. Evenimentele de 
absolvire sunt momente care ne unifi că, sunt bucurii care ne adună împreună indiferent de 
statutul nostru social sau religios. Sunt copiii noștrii care au muncit din greu de-a lungul 
anului sau anilor, sunt eforturi care sunt răsplătite de obicei cu o diplomă sau cu un certifi cat 
de absolvire, care poate conta mai mult sau mai puțin în viață, dar ce contează cel mai mult 
este ca copiii noștri să devină OAMENI. Oameni care să ne reprezinte pe noi ca indivizi, 
ca familie, ca societate.

În Statele Unite, educația copiilor este una dintre cele mai importante subiecte ale vieții. 
Părinții copiilor au în principiu 3 opțiuni majore de a-și educa copiii de la grădiniță până la 
liceu: școala publică, care este fi nanțată din banii publici și în principiu este gratis pentru 
părinți, școala privată care costă destul de mult de la 5-10 mii de dolari pe an sau școala 
acasă, care costă mult mai puțin decât educația de la școala privată. Calitatea educației 
copiilor depinde de la școală la școală, de la școală publică la școală publică, dar și de la 
școală privată la școala privată. Școala de acasă este opțiunea unde părinții au cel mai bun 
control asupra educației copiilor.  

Sunt sigur că în luna iunie au absolvit mulți copii de la diferite școli, atât publice, private 
sau școala de casă dar și de la diferite facultăți.

Ne-am dori să ne bucurăm cu cât mai mulți părinți a căror copii au absolvit o școală sau o 
facultate. Ne-am bucurat de răspunsul unui grup de “homeschoolers” care s-au organizat 
într-o asociație din mai multe biserici de diferite confesiuni religioase.

Astfel, la programul de absolvire al copiilor de la home school (copii care învață acasă) 
din luna iunie au participat 12 absolvenți, dintre care patru au absolvit clasa a 8-a, cinci  la 
clasa a 5-a, și trei grădinița.

Acest grup a crescut la peste 20 de familii. Grupul a fost creat în 2013 ca suport pentru 
familiile care au ales să ofere copiilor o educație diferită prin  educația de acasă.  Anul 
acesta au sărbătorit a doua ceremonie de absolvire. Copii din clasele K, 5, 8 și a12-a au 
avut oportunitatea de a fi  recunoscuți și felicitați pentru munca grea și studiile terminate.

La serbare a fost invitat și Pastorul Senior  al bisericii Philadelphia, Vasile Cinpean care 
a avut un cuvânt de încurajare pentru participanți subliniind importanța muncii asidue a 
copiilor care îi va pregăti pentru viață.

Exact acesta este scopul fi ecărui  părinte din acest grup de homeschool: să-și pregătească 
copiii pentru viață. Pastor Vasile i-a încurajat pe copii și familiile lor ca să  continue această 
muncă, care de multe ori nu este ușoară.

Această sărbătoare de absolvire a fost un prilej de a crea amintiri noi și de a încuraja copiii 
care muncesc din greu pentru a deveni buni cetățeni ai societății.

 “Suntem foarte binecuvântați în această țară să avem acest drept de a preda lecții propiilor 
noștri copii iar ei să învețe sub supravegherea noastră atentă” - a subliniat unul dintre 
părinții care au venit la acest eveniment.

Având această posibilitatea și opțiunea de a face școala acasă, foarte mulți părinți au 
renunțat la carierele lor profesionale sau chiar la timpul lor liber pentru a se dedica mai 
mult pentru educația copiilor lor.

“Ne bucurăm să vedem progresul zilnic al studenților și suntem mulțumitori știind că ce 
învață  este bun, moral și adevărat. Nu predăm aberații, agende liberaliste sau propagande 
socialiste, cum este la modă tot mai des în zilele noastre  în școlile publice americane. 
Avem libertatea să-i învățăm  cum credem noi că este mai bine,  ca părinți care ne dorim 
ce este mai bun pentru copiii noștri și  de multe ori avem ca dovadă realizările și  succesul 
acestora. Elevii noștri primesc note mari la examenele de stat și chiar depășesc cu mult pe 
cei educați de stat în multe materii”, spunea un alt părinte.    
Dumnezeu să binecuvinteze aceste familii în continuare împreună cu copiii lor cu 
înțelepciune  și sănătate!

    Monica Man 

”Am făcut Litere pentru că nu m-au plăcut Cifrele!”       
Îmi justifi cam stângăciile matematice, ”splendide”, până la urmă, pentru că mi-
au deschis poteci spre cărți și oameni luminoși ca o respirare. Profesorii anilor 
90 aveau ținută clasică, umor ales și o dedicare absolută. Îmi amintesc replica 
dată unei colege de o  profesoară , al cărei nume  ne cam micșora pasul spre 
sala de examinare: ”Draga mea, ți-aș da 5, dar mi-e milă de elevii pe care o să-i 
înveți. Ei ce vină au?!”. Eram fericiți că ieșeam din sesiune, fără restanțe, prea 
necopți ca să ne prindem că norocul pe subiecte era cotat doar la bursa lui Acum, 
un noroc demonetizat pentru viitor . Poate că este multă informație în școli  dar 
ce devii, este, fără tăgadă, rezultatul acumulărilor aparent uitate. Pentru mine, 
informația culturală este ca frunza peste frunză, care, în timp, devine strat solid 
de ”cărbune”, combustibil pentru minte. Nu-ți mai amintești ce fel de frunză 
era, dar te-ai mai luminat datorită ei.  Limba  română , ca element  de identitate 
al poporului nostru , însă, în acest registru,  cam are de suferit. Lucrurile s-au 
deteriorat , dovadă platformele social media, unde cuvântul scris dă măsura 
faptului că pentru unii limba noastră-i o comoară în adâncuri ”prea înfundată”.

Îmi vine în minte o întrebare retorică.  Ne mai considerăm un popor francofon?
Nu cred, din păcate, că mai suntem un popor francofon: suntem un popor cu 
vocaţie francofonă, actualmente contrariată. De precizat că francofonia nu a fost 
năzărirea câtorva bonjurişti chiriţeni. Ea îşi are fi reştile rădăcini în latinitatea 
noastră, căreia i s-a asociat în modul cel mai rodnic. Totul a venit spontan, 
franceza a fost pentru română o grefă ideală. Dacă statisticile actuale prezintă 
cam 70 % din elementele limbii române ca fi ind “romanice”, cam 20 % din 
acestea sunt socotite aport francez.

Şi ele n-au căzut ca nuca în perete. Puţine sunt cele încă percepute ca 
“franţuzisme”, din moment ce a existat şansa integrării lor line în sistemul limbii 
române. Se mai gândeşte astăzi cineva că verbul « a menţine » provine din 
francezul « maintenir » .? Puțin probabil! Oare ce șanse mai are limba franceză 
să nu rămână o limbă de salon într-un timp în care a nu şti engleza a devenit egal 
cu a nu şti româna?

Acum, din păcate, franceza şi-a făcut datoria faţă de lume şi mă tem că va trebui 
să plece .  Nu va mai rămâne nici ca limbă de salon, pentru că saloane « în 
vremea noastră, nu văz a se mai face».

După ce a participat, consistent şi cu brio la formarea limbii engleze (franceza a 
fost vorbită timp de peste 300 de ani în Anglia, între cucerirea ei de către normanzi 
şi izbucnirea Războiului de o sută de ani), după ce s-a menţinut ca limbă de 
cultură, ca limbă internaţională a elite  , după ce continuă să ne impresioneze 
prin eleganţă şi frumuseţe, franceza îşi face acum, negreşit, bagajele. Nu mă voi 
grăbi să deduc că nu mai există loc pentru eleganţă şi frumuseţe.

Dar ce se întâmplă cu limba română în acest context? Mai gravă decât dispariţia 
francezei este însă pentru limba română invazia engleză.

Că engleza a devenit Limba Internaţională este azi un lucru evident. Dar că o 
facem să se năpustească asupra limbii noastre celei latine, exact ca nuca în perete, 
prăpădindu-i morfologia, sintaxa şi vocabularul, este la fel de indiscutabil. 

După ce că şi-aşa mulţi români au mari difi cultăţi de exprimare, decurgând fi e 
dintr-o insufi cientă limpezime în idei, fi e din lipsă de exerciţiu în prezentarea 
acestora , nu ne mai lipsea decât să ne stâlcim limba, împestriţând-o cu 
englezisme, care nu au nimic comun cu textura ei.

Alţii, înaintea mea, au semnalat fenomenul, arătând, de exemplu, că azi nu se 
mai poate vorbi de « loc » sau « amplasament », ci numai de « locaţie » ca termen 
acceptabil. Mai nou, remarc altă găselniţă, exprimările de tipul : « Aprecierea a 
fost UNA favorabilă », « Soluţia e UNA acceptabilă », Efortul a fost UNUL 
mare » sau, ca să conchid : « Formula e UNA recentă ».

Ca fi lolog, am o bănuială privind această formulare. În engleză, adjectivul e 
invariabil (nu se acordă în gen, număr şi caz cu substantivul) ; aşa încât, probabil, 
din încercarea de a întări legătura lui cu substantivul, i se ataşează obsedantul 
« one » : adică « a favourable one », “an acceptable one », “a great one”, “a 
recent one”, etc…. Dar situaţia nu e deloc aceeaşi în limba română, unde inutilul 
gest lingvistic menţionat devine emfază ridicolă. Oameni buni, să fi e limpede: 
engleza cea internaţională n-are NIMIC în comun cu româna, pe care n-o putem 
împestriţa cum vrem, fără să ţipe, fără ca fenomenul de respingere a grefei să se 
manifeste imediat.

Rogu-vă, aveţi milă de biata limbă română!

Azi, uşor de înţeles, engleza sclipeşte în ochii românului, înveşmântată cu tot 
prestigiul occidental, cu valoarea ei de comunicare universală, dar lingvistic 
vorbind, ea rămâne o haină total străină nouă. Ştiu, limba e un organism viu, 
mişcător, unele neologisme sunt de neocolit, dar, tocmai de aceea, avem nevoie 
de elemente viabile, nu de cârje strâmbe.

Iubesc foarte mult limba română, distanţa nu m-a depărtat de ea şi, când pe ea o 
doare, mă doare şi pe mine !

Salvați biata limbă română!

Prof. Mihaela Gheorghe, fi lolog, autoare

SALVAȚI BIATA LIMBA ROMÂNĂ!
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În dreptul Păcuiului lui Soare, era o fântână 
musulmană, o cișmea. De unde știam că era 
musulmană?  Nu avea cruci. În Dobrogea, 
apa e atât de rară și de prețioasă, că, de câte 
ori sapă câte o cișmea, oamenii o închină, 
vreunui sfânt sau Fecioarei Maria. Îi pun o 
iconiță mică, ferită de vânt și de ploi, chiar 
acolo unde să o poți vedea în timp ce bei. Cea 
de la Păcui nu avea cruci, era doar marmură 
albă de Dobrogea, crăpată ca mâinile unei 
femei de la țară. În spatele fântânii se întindea 
o poieniță, între niște mesteceni tineri și plopi 
fără vârstă. Acolo îi plăcea tatei să facă miel 
la jar.
Primul care ajungea acolo, dis-de-dimineață, 
era tot nenea Dragomir, cu salvarea, numai 
că, de data aceasta, salvarea era plină ochi. Nu 
aveai unde să arunci un ac: mielul  în covată, 
cel puțin două damigene de vin, din acelea 
mari de 20 de kile, apă minerală, telemea și 
caș de Niculițel, ceapă verde, ouă vopsite, 
ridichii, roșii de la solar, cozonac și pâine de 
casă, făcute de Mioara, măsline cumpărate de 
la Constanța, de la Antoniadis, două navete de 
bere și suc. Într-o parte, fără să se amestece 
cu mâncarea, nenea Dragomir avea grijă să 
ia o lopată pentru jar și corzi uscate de viță-
de-vie. Curpenii de vie adunați toamna erau 
păstrați cu grijă peste iarnă, tocmai pentru 
acest moment. 
Până când ajungeam noi la Cracii Preotesei, 
pe la nouă, zece, nenea Dragomir termina 
de săpat o groapă pentru mumia mielului. 
Sufi cient de adâncă, de cel puțin un metru, și 
mai lată cu câteva palme decât locuitorul ei. 
Apoi o umplea cu crengi, punea curpenii de 
viță-de-vie și le dădea foc. Focul ardea înalt 
cât să dea cât mai mult jar. Dacă crengile 
nu erau sufi cient de uscate scoteau un fum 
înecăcios și amar, ca fumul care ieșea din 
pipele turcoaicelor bătrâne pe care le văzusem 
stând pe jos direct pe troturar, fumând cu 
picioarele încrucișate sub ele, în piața Chiliei, 
la Constanța.  Acolo locuiau bunicii mei din 
partea mamei, într-o casă veche naționalizată, 
plină de lumini și umbre. Și de vocile șoptite 
ale celor care trăiseră aici în alte vremuri, 
înainte de războiul cel mare.
În timp ce eu și ceilalți copii ne luptăm cu 
fumul lui nenea Dragomir, gesticulând în 
aer să prindem buclele șarpelui zburător, el 
căra găleți cu apă de la cișmea și prepara un 
fel de pastă de noroi. Nu foarte groasă, ca să 
poată tăvăli prin ea neputinciosul miel, care, 
la această etapă, după toate prin care trecuse, 
chiar că ajungea să arate ca vai de capul lui. 
Când stratul de jar era sufi cient de gros și nu 
mai pâlpâia nici o fl acără, lua lopata și scoatea 
o parte din el. Restul era un pat călduros 
pentru mielul ambalat în argilă cleioasă, pe 
care, în sfârșit, îl așeza cu grijă în groapă. Nu 
știu dacă în sângele dobrogean al lui nenea 
Dragomir se rătăcise vreodată vreun viking 
care, în loc să se ducă spre nord o apucase 
în direcție inversă și cu care ajunsese să 
păcătuiască vreo localnică mai zburdalnică, 
dar dacă ar fi  existat, strămoșul nordic al lui 
nenea Dragomir ar fi  fost cu siguranță mândru 
de rezultatul progeniturilor sale: era foarte 
clar, se vedea cu ochiul liber, și încă de la 
mare distanță, că nenea Dragomir se pricepea 
la jertfe păgâne.  De altfel, nu era singurul, 
pentru că în Dobrogea, trăiește amestecul 
cel mai aiuritor de zeietăți și oameni. Traci, 
pecenegi, iliri, cumani, sciți, greci, slavi și 
turci, toți au trecut pe aici și-au adus fi ecare 
zeii personali. Și ei și mulți alții pe care acum 
nu îi mai știe nimeni. 
Dobrogea-i un coridor de trecere, o scară 
rulantă transparentă pe care oamenii urcă în 
cer și zeii coboară pe pământ. Sau invers, de 

unde și înghesuiala. Aici, zeii de toate națiile 
s-au cam călcat pe picioare, ca să nu mai 
vorbim de copiii lor nelegitimi, semizeii, pe 
jumate umani, plus cei umani de-a dreptul. 
La prima vedere arată complicat, dar nu e. 
Conviețuirea e mult mai simplă decât pare, 
cel puțin în lunile cu R, când, teoretic, ar mai 
fi  ceva vin prin butoaie. Turnul Babel nu ar 
avea niciun sens în Dobrogea.  Ar fi  o mare 
pierdere de vreme să mai stai să vorbești  în 
toate limbile Pământului, când ai un limbaj 
universal înmiresmat, bogat în culoare și 
aprobat de mai toate religiile: vinul. 
În capul meu, până și azi, după atâția ani, 
zeii coboară cu ușurință pe niște tobogane 
transparente și umblă liberi pe la Păcuiul lui 
Soare. Este rezervația mea naturală de zei.  
După ce termina cu totul serviciul funerar 
antecreștin, care, conform obiceiului 
amețitoarei Dobroge de a amesteca lucrurile, 
era închinat unei mari sărbatori creștine, 
ca să nu mai priceapă nimeni nimic, nenea 
Dragomir punea din nou crengi peste groapa 
acoperită cu pământ și înălța un rug de 
suprafață. Apoi îi dădea foc și pleca să caute 
alte crengi uscate ca să îl ațâțe bine cam preț 
de vreo cinci-șase ore. Atât trebuia să stea 
mielul pe teritoriul lui Hades. În timpul ăsta, 
nu mai erau prea multe de văzut pentru noi 
copiii, așa că ne lăsau să ne împrăștiem pe 
ici pe colo, cu câte o minge sau vreun zmeu 
de hârtie și ne supravegheau de la distanță. 
Bărbații mergeau și puneau sticlele cu vin 
și bere la răcit în Dunăre, apoi fumau pe 
lângă ele, femeile vorbeau agale, în timp ce 
întindeau păturile pe iarbă și puneau deasupra 
lor fețe de masă. Îmi aduc aminte că aveam și 
tacâmuri și farfurii aduse de acasă, din acelea 
din bucătărie, pentru că nu existau cele de 
unică folosință. Pe vremea aceea nimic nu 
era de unică folosință.
Ca la orice operă dramatică, fi nalul era cu 
adevărat spectaculos. Ouăle ciocnite de 
dimineață, telemeaua și ceapa verde se afl au 
la distanță de ani lumină în burta noastră 
și tuturor ne era foame. Nenea Dragomir, 
abțiguit bine, dar sigur pe mișcările sale, dădea 
la o parte cu lopata spuza abia fumegând și 
scotea un fel de obiect de argilă, negru ca locul 
din care tocmai venise, mirosind îngrozitor a 
blană arsă. Dar momentul acela de groază nu 
dura prea mult, pentru că, după ce îndepărta 
cu totul ciudata carcasă, mielul moale și bine 
frăgezit se arăta în toată splendoarea lui. Nenea 
Dragomir, pe fi nalul mandatului lui de șef de 
ceremonie, îl tranșa în bucăți nici mari, nici 
mici, ca niște promisiuni bine cumpănite și le 
așeza într-un castron acoperit cu un capac, să 
nu se răcească prea repede. Asta nu înainte de 
fi  scos din burta mielului și drobul. Cu drobul 
era altă poveste, pentru că mirosul tuturor 
măruntaielor tocate mărunt cu rozmarin, 
cimbru și mentă topite în sare, se ridica în 
valuri de aburi în jurul nostru, izolându-ne 
de lume. Eram singuri la capătul pământului, 
ca primii argonauți. De la distanță, zeități de 
toate naționalitățile își sorbeau ambrozia și 
nectarul, trăgând cu coada ochiului la mielul 
lui tata. De altfel, puteai să vezi și cu ochiul 
liber, dacă te uitai în sus: Ursa Mică, Ursa 
Mare și mielul lui tata.
În tot timpul ăsta, ziua se stingea cu un fâșâit 
ușor, ca atunci când stingi carbid în apă și 
dealurile Ostrovului se acopereau de melasă, 
până hăt departe spre Almălău, Buceag, 
Esechioi și Gârlița. Mișcările tuturor deveneau 
din ce mai subțiri, leneșe, legate între ele cu fi re 
de mătase, fi re din acelea care se împleteau în 
condurii domnițelor pe vremuri. Apoi începea 
vântul. Abia după căderea luminii, începea cu 
adevărat vântul de Dunăre. Foșnitor, mieros, 
nici cald, nici rece, vântul de la Dunăre este 

cel care amețește pescarii și îi trage sub ape și 
înnebunește fetele tinere, care se omoară din 
iubire. Nesăbuit, capricios, și aspru, și dulce în 
același timp, nehotărât, plin de falduri, tânăr, 
vântul desăvârșea totul și deja ziua aceea de 
Paște aluneca în nemurire.
Anii când tata făcea miel la proțap la Păcuiul 
lui Soare au fost cei mai frumoși din viața 
mea. Nu mergeam încă la școală, ai mei erau 
foarte tineri și se iubeau. Pentru că nu avea un 
băiat, tata mă lua cu el peste tot. La vânătoare 
de mistreți pe zăpadă sau la pasaj de rațe 
sălbatice la Adachioi. Când nu avea timp sau 
chef, mă lăsa să mă duc cu nenea Dragomir, 
ceea ce îmi plăcea și mai mult, pentru că 
nenea Dragomir mă lua în șareta spitalului 
și îmi spunea povești. Așa am afl at unde își 
dormea somnul vechi de o mie de ani cetatea 
Vicinei. Sub apa de la Păcuiul lui Soare.
Nu știa chiar toată lumea de ea, numai 
localnicii, pentru că puteai să o vezi doar în 
verile cu arșiță, când Dunărea scădea foarte 
mult și se putea coborî până aproape de fundul 
apei; bucătării din secolul zece, coridoare, 
case și acoperișul bisericii cu o cruce mare 
și albă, atârnând strâmb, ca un mort, care 
s-a mișcat puțin. În portul părăsit, corabiile 
împăratului Ioan Tzimiskes, răsturnate cu 
chila în sus, abandonate de un mileniu, cu 
lemnul ud și franjurat.  Atunci când era foarte 
cald, mă lăsau să mă joc cu picioarele goale 
în Dunăre. Mici monede bizantine, aduse 
de refl ux, mi se încurcau printre degetele 
de la picioare, prinzându-se ca monezile de 

aramă împletite în codițele țigăncilor tinere, 
și mă gâdilau. De obicei, mergeau la Păcui 
să pescuiască și nu aveau timp de mine, așa 
că eram liberă să mă cațăr pe toate gardurile 
din piatră, pe zidurile inegale și toată insula 
Tâlchia era a mea. Dar asta numai vara și nici 
măcar în fi ecare vară. De Paște în niciun caz. 
De Paște cetatea nu se vedea și era periculos 
să te duci până acolo, pentru că era păzită de 
Samca Samodiva, un fel de zână a locului. 
Jumătate femeie, jumătate dragon. Samca 
Samodiva era înconjurată tot timpul de niște 
somni uriași care o păzeau.  Puținii pescari 
care nu se înecaseră și scăpaseră cu viață din 
apele acelea, dar bolnavi și cu multe fracturi, 
spuneau că somnii sunt nemuritori. Nenea 
Dragomir obișnuia să mă sperie cu Samca, 
cum că o să o cheme, dacă nu eram cuminte, 
dar nu avea prea mare succes, pentru că eu 
muream de nerăbdare s-o văd. Numai că nu 
mi-a arătat-o niciodată, deși am bătut cu el tot 
pământul acela veșnic, ancestral, calcaros. 
După ce a plecat de aici, tata a încetat să 
vâneze sau să facă miel la proțap. A murit de 
altfel, destul de tânăr, la cincizeci și ceva de 
ani, puțin mai mult decât am eu acum. Nu 
m-am mai întors niciodată la Cracii Preotesei, 
iar Păcuiul lui Soare a devenit șantier 
arheologic și zona protejată. Tot ce mi-a mai 
rămas e: jarul, fl ăcările, apă mâloasă a Dunării 
oglindită în ochii verzi ai lui tata și timpul.

***

(ultima parte)

Păcuiul lui Soare
“There is no greater agony than bearing an untold story inside you.” Maya Angelou
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Pe urmele lui Mircea Eliade  (continuare) 

Din corespondențele anterioare am afl at faptul că 
Mircea Eliade era un om mărinimos de felul lui, 
ajutând cu bani diferiți români afl ați la nevoie, pe 
unii din ei fără să îi fi  întâlnit vreodată,  decât prin 
intermediul corespondenței. Pe lângă faptul că era 
generos, Eliade era și un personaj foarte sensibil. 

O corespondență pe care Eliade a purtat-o la Paris în 
anii ‘70 și ‘80 a fost și cea cu scriitorul Paul Goma, 
care se refugiase politic acolo. Din corespondența lor 
reiese faptul că Eliade, în mărinimia sa, l-a ajutat cu 
bani pe Goma, știind probabil cât de greu îi poate fi  
unui proaspăt imigrant. Dacă inițial Goma recunoaște 
că a refuzat ajutorul, ulterior l-a acceptat, într-o 
scrisoare, din Noiembrie ‘79, Goma mulțumindu-i lui 
Eliade pentru cecul trimis, prin Monica Lovinescu, 
cât și pentru patul primit pentru fi ul lor, Filip. 

Într-o altă scrisoare, pe 21 August,1981, Paul Goma i 
se destăinuia lui Eliade cu privire la cartea “Patimile 
după Pitești”. O carte care descria ororile petrecute în 
faimoasa închisoarea comunistă de reeducare, de la (continuare  in pagina 15)

Festival românesc caritabil în Clinton, Michigan

În zilele de  31 August și 1 Septembrie românii din statele 
Michigan, Illinois, Indiana și Ohio, dar nu numai, sunt 
așteptați la festivalul românesc organizat în Clinton, 
Michigan, la mănăstirea românească Sfânta Treime 
din zonă. Cei prezenți vor putea admira frumoasele 
porți tradiționale din lemn aduse din Maramureș,  și-o 
bisericuță, tot din lemn, din aceeași zonă. Pe lângă 
artiștii locali din America vor participa și invitați din 
România. 

Printre cei prezenți se vor număra: Aura Lenghel, Alex 
Pastor, Dina Vărărean, Cornelia Goția, Sandu Panția, 
Răzvan Chirca, Mariana Gabrian Sfechiș, Mihaela 
Florea, Bogdan Filimon, Sebastian Comăneci, Adriana 
Ursu Mărincș, Ioan Fratila, Laurențiu Feraru, Grupul 
Hora din Chicago,  trupa Transilvania din Ohio, iar 
prezentatoare va fi  Carmen Băban. 

Fondurile rezultate de pe urma vânzărilor vor fi  donate 
pentru construirea unei noi biserici, după ce vechiul 
lacaș de închinăciune a fost distrus într-un incendiu 
acum câțiva ani. 

Pitești. Editorii de la Paris sperau ca Eliade să o 
citească și să îi scrie, eventual, o prefață. Eliade nu 
citește însă decât câteva zeci de pagini, șocat fi ind 
de cruzimea suportată de deținuți. Goma afl ă, de 
la Monica Lovinescu,  motivul pentru care Eliade 
nu i-a putut citi manuscrisul și apoi scrie prefața. 
În sensibilitatea lui, Eliade n-a rezistat să citească 
despre acele violențe, descrise de Goma, despre 
tratamentul barbar și inuman pe care îl aplicau 
comuniștii deținuților politici. 

Putem, cred, concluziona faptul că acesta să fi  
fost, poate, unul din motivele pentru care Elide 
nu a mai călcat niciodată în România comunistă,  
chiar și după ce și-a luat cetățenia americană, cu 
toate că regimul ceaușist a încercat readucerea lui 
în țară. 

Iată ce îi scrie Paul Goma lui Eliade: 

   “Vă scriu, probabil, din nevoia de a mă justifi ca 
în fața profesorului; vă scriu, cu certitudine, în 

La fel ca și în anii precedenți Ziua Națională a Statelor Unite a fost celebrată în majoritatea 
orășelelor din jurul metropolei Chicago cu focuri de artifi cii, concerte și numeroase parade 
de stradă. Am participat și noi la unele dintre ele pentru a sărbători această zi.  

Chiar daca 4 Iulie este ziua națională când americanii sărbătoresc independenta, aceasta 
este și o zi tristă în istoria Americii, pentru că trei din președinții ei au murit în exact această 

scopul de a-mi explica această carte. O fac, știind bine că o carte nu se 
explică, nu scriitor fi ind sau nefi ind. 

Doliu de 4 Iulie Ziua Americii 

zi. Aceștia sunt John Adams, Thomas Jeff erson și James Monroe (1931). Primii doi au 
murit chiar în aceiași zi și an, 4 Iulie 1826. Ambii se numără printre cei care au semnat 
Declarația de Independență. Tot pe 4 iulie, însă în 1850 președintele Zachary Taylor s-a 
îmbolnăvit de holera, de la niște cireșe pe care le-a mâncat. Acesta a murit cinci zile mai 
târziu, fi ind în fruntea țării doar un an jumate.
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Actualitate 15

TIBERIU DIANU, autor de cărţi şi multiple articole de drept, politică și societăţi postcomuniste, locuieşte şi îşi desfăşoară activitatea în 
Washington, DC şi poate fi  urmărit pe MEDIUM. https://medium.com/@tdianu

Educaţia în limbi străine este de o importanţă crucială pentru 
personalul american diplomatic, militar şi profesional din ţară 
şi de peste hotare. Această activitate este realizată cu scopul de 
a promova valorile americane şi interesele SUA în lume, cât şi 
în ţară pentru cetăţenii şi rezidenţii străini.

În principal, cursurile de limbi străine sunt asigurate în SUA 
pentru studenţii guvernamentali şi privaţi de o reţea de instituţii 
de învăţământ guvernamentale şi non-guvernamentale, printre 
care menţionăm Foreign Service Institute (FSI) şi American 
Council on the Teaching of Foreign Languages (ACTFL).

FSI, înfi inţat în 1947, aparţine de Departamentul de Stat. 
Are în componenţa sa patru facultăţi, printre care School 
of Language Studies (SLS), care oferă anual instructaj în 
peste 70 de limbi străine şi testări de competenţă lingvistică 
în peste 100 de limbi străine. pentru cei peste 170.000 de 
angajaţi ai departamentului, precum şi ai altor departamente 
guvernamentale, inclusiv militare. https://en.wikipedia.org/
wiki/Foreign_Service_Institute

Pe de altă parte, ACTFL este o organizaţie cu peste 12.500 
de profesori de limbi străine şi administrator din sistemul de 
educaţie guvernamental şi privat. 

Această asociaţie îşi extinde regulile şi instrucţiunile şi asupra 
reţelei de şcoli private de limbi străine din SUA. 

Ambele instituţii au sistemele lor proprii de certifi care a 
testatorilor de limbi străine.

ACTFL utilizează un Manual de protocol şi proceduri de 
testare din 2009, din epoca lui Obama, total anacronic cu 
dispoziţiile dreptului la liberă expresie, prevăzut în Primul 
Amendament al Constituţiei SUA.

Astfel, Appendixul A din acest Manual prevede instrucţiuni 
specifi ce cu subiectele care trebuie evitate în timpul testărilor 
la examenele de limbi străine. 

Iniţial, aşa-zisul fundament juridic pentru obstrucţionarea 
schimbului liber de idei dintre cei examinaţi, pe de-o parte, 
şi echipa de testare (compusă din testator şi examinator), pe 
de altă parte, a fost considerat Titlul VII din Legea drepturilor 
civile din 1964. Acesta stipula că în timpul angajării unui 
candidat, acesta nu poate fi  întrebat despre vârstă, gen, rasă 
sau origine etnică.

Ulterior, Equal Employment Opportunity Commission 
din SUA (EEOC) a extins lista interdicţiilor la următoarele 

Educaţia în limbi străine şi limitarea libertăţii de expresie
de Tiberiu Dianu

subiecte: preferinţa sexuală, statutul marital, starea de 
sănătate şi opiniile politice. https://www.eeoc.gov/

Motivaţia era că prevederile legale aveau intenţia să 
protejeze drepturile personale şi la viaţă intimă ale 
candidatului.

Continuând cu extrapolările, ACTFL a inclus ea însăşi 
un nou set de “subiecte foarte controversate şi sensibile” 
precum: avortul, controlul armelor de foc, rasismul, 
legislaţia privind imigraţia, pedeapsa capitală sau 
pedepsele corporale, homosexualitatea, religia, războiul, 
opiniile politice, urmate de “etc.” (adică, fără limită)! 
Aşadar, funcţionari retrograzii şi nealeşi de nimeni au 
ajuns să impună arbitrar noi subiecte în categoria celor 
“controversate”.

Chiar când examinaţii au ei înşişi iniţiativa să discute 
asemenea subiecte “foarte controversate”, testatorii 
sunt instruiţi să evite discuţiile pe aceste subiecte 
pentru a nu pune pe examinaţi sau candidaţi în situaţii 
“neconfortabile”, creând riscul unei “interpretări greşite 
a discuţiei” din partea candidatului.

Mai recent, în 2019, în ajunul intrării în campania 
prezidenţială din 2020, au apărut noi instrucţiuni interne 
cu subiecte de discuţie care trebuie evitate “tot timpul”,  
pentru a nu cauza “disconfort” fi e examinaţilor, fi e 
examinatorilor atât din sistemul ACTFL, cât şi din 
sistemul FSI. Aceste “subiecte sensibile din punct 
de vedere cultural” includ, dar nu sunt limitate, la: 
gen, politică, migraţie, religie, terorism, legalizarea 
de droguri, dreptul la port de armă, îngenuncheatul în 
semn de protest în timpul interpretării imnului naţional, 
precum şi stereotipuri de denigrare.

În schimb, sunt impuse ca subiecte de discuţie, printre 
altele: discursul de ură, mediul înconjurător, poluarea şi 
încălzirea globală, precum şi tendinţele globalismului - 
toate subiecte preferate tradiţional de către liberali.

Până recent, FSI a avut o tendinţă ceva mai echilibrată a 
administrării subiectelor de testare la examenele de limbi 
străine, deşi, pe ansamblu, şi aici se face remarcată, în 
timp, o vizibilă scădere a standardelor lor academice.

De exemplu, anterior anului 2015, cei examinaţi la 
testele de limbi străine trebuiau să facă o mini-prezentare 
relativ formală pe un subiect dat privitor la America şi 
valorile ei.

După anul 2015, la presiunea studenţilor, FSI a 
“fl exibilizat” (a se citi: a redus exigenţa pentru) 
condiţiile acestei mini-prezentări, transformând-o într-o 
“explicaţie” relativ informală şi mai puţin structurată 
din punct de vedere lingvistic.

Un element pozitiv, totuşi, a fost lărgirea listei de 
subiecte la mai multe domenii, incluzând subiecte 
politice, militare şi de diplomaţie (inclusiv securitate). 

Ca testator şi examinator certifi cat, am avut ocazia să 
mă confrunt cu aceste probleme în decursul timpului.

Dar conform dinamicii realităţii de pe teren, studenţii de 
la limbi străine (diplomaţi, militari şi alţi profesionişti) 
migrau constant în procesul de testare (în funcţie de 
propriile lor interese) de la un sistem la altul (de la FSI 
la ACTFL şi viceversa). Aceasta a făcut ca instrucţiunile 
ACTFL, anti-Trump şi de tip #Resist, să fi e extinse şi la 
FSI. Aici, dată fi ind arhicunoscuta cultură anti-Trump 
din cadrul Departamentului de Stat, ele au fost adoptate 
şi s-au extins aproape natural.

Efectul imediat a fost că multe din subiectele de 
testare (în special cele referitoare la politică, armată 
şi securitate) atât de la FSI, cât şi de la şcolile private, 
rămân neutilizate, fi ind puse pe “lista neagră”.

“Proasta educaţie” (ca să parafrazez titlul celebrului 
album al cântăreţei Lauryn Hill) indusă personalului 
diplomatic, militar şi de specialitate reprezintă o 
adevărată bombă cu efect întârziat pentru administraţia 
preşedintelui Donald Trump. Este unul din nenumăratele 
cazuri în care birocraţi anti-Trump, nealeşi de nimeni, 
şi călăuziţi de principiile Mişcării #Resist, sabotează 
din interior politica administraţiei prezidenţiale până în 
ultimul grad. 

De aceea, se impune cu necesitate ca atât ministrul 
Educaţiei, Betsy DeVos, dar mai ales ministrul de 
Externe, Mike Pompeo (între două vizite diplomatice 
de-ale lui prin străinătate), să întreprindă paşi hotărâţi 
pentru a elimina asemenea practici anti-constituţionale, 
contra libertăţii de expresie, din programele unor agenţii 
guvernamentale sau neguvernamentale. În caz contrar, 
ele vor modela în mod ireversibil discursul despre 
valorile americane ale personalului nostru diplomatic, 
militar şi de specialitate atât peste hotare, cât şi în ţară, 
în relaţiile lor cu străinii.

(continuare  din pagina 14)

Pe urmele lui Mircea Eliade  

Conștient că fac ceea ce nu se face, fac, totuși.

“ Întrebarea care nu-mi dă pace ar fi  aproximativ următoarea: „Dacă Eliade în dubla lui 
calitate: de român, cunoscător al acestor orori; de scriitor care cunoaște, prin propriu-i 
scris ororile, - deci, dacă Eliade nu a putut suporta mai mult de 50-60 de pagini, cât vor 
“înghiți” ne-românii, ne-scriitori?! “

Fiindcă nu este un secret: am scris “Patimile” nu pentru români (care nu m-au așteptat pe 
mine ca să le afl e) ci pentru occidentali. 
......................................................

M-am consolat, spunându-mi că, prin structură, nu suportați violența. Și, gândindu-mă 
la dumneavoastră, mi-am adus aminte că ...nici eu. Și că, probabil nici eu nu aș fi  rezistat 
mai multor pagini - - din cartea altuia. 
........................................................

V-am scris toate astea așa pentru că simțeam nevoia să găsesc un zid al plângerii. Să-i 
spun zidului că are dreptate atunci când  nu suportă insuportabilul. Și eu aș fi  reacționat la 
fel dacă nu aș fi  conviețuit vreme de trei ani cu insuportabilul - adevărat, pe hârtie -, până 
la a nu-l mai percepe”.

Cine va fi  așternut pe hârtie asemenea orori? - probabil, aproape sigur, cu certitudine 
că nu eu, fi indcă, dacă ar fi  după mine, aș scrie “Un băiat iubea o fată” în 26 de volume 
(Ediție revizuită și adăugită).  

Un alt detaliu interesant descris de Goma în scrisoare, este motivul pentru care nu a 
rămas în Franța în 1972. În 1973 acesta se reîntoarce în România, așa după cum spune nu 
pentru a “lupta pe baricade”  ci pentru că afl ase, că, grefi erul proceselor din lotul Țurcanu 

și Calciu, era dispus să vorbească, pentru suma de 15,000 de lei. Ajuns în țară, Goma, nu 
a mai apucat să vorbească cu grefi erul deoarece acesta moare subit. Revenit însă la Paris 
este încurajat de către Monica Lovinescu, Virgil Ierunca și Ion Cușa să scrie totuși această 
carte. 

Mircea Eliade Papers, Special Collections Research Center, University of Chicago 
Library. 

***

***

https://medium.com/
https://en.wikipedia.org/
https://www.eeoc.gov/
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   Șmecheria este defi nită ca abilitatea omului șmecher, 
considerată de către unii a fi  sinonimă cu escrocheria, șiretlicul, 
dibăcia, vicleșugul, înșelătoria, viclenia, frauda, șarlatania, 
hoția. Este un mod de a ieși din încurcătură, de a face trucuri 
și viclenii, spre deosebire de inteligență care este străduință, 
calcul și adevăr – calități ale comportamentului. Șmecherului 
îi sunt străine bunul simț și modestia. El sfi dează și încalcă 
legi, găsind totodată modalități de încălcare a lor, sau chiar de 
schimbare.     
   Specula, corupția, învârteala, ciupeala sunt păcatele tipice, 
recunoscute ale șmecheriei dâmbovițene, dar nu numai, și țin 
de esența vieții din zilele noastre. Șmecherul se orientează cu 
pricepere în orice situație, trăgând foloase. Învățând șmecheria 
din familie sau de la prieteni mai în vârstă și mai experimentați, 
el se maturizează, profi tă de neatenția și îngăduința celor din 
jur și dobândește rangul vicleniei. Prefăcătoria îl însoțește 
pretutindeni. Omul de-acum înrăit, știe să se prefacă, se arată 
ca om bun, pentru a-i înșela pe ceilalți, a le obține încrederea. 
   Scriitorul Nicolae Filimon scria la vremea sa că „aceste vulpi 
cu două picioare, care întrec în ipocrizie și vicleșug pe cele 
cu patru picioare din fabulele lui Esop și La Fontaine, petrec 
împreună cu servitorii cei îmbătrâniți în păcate de tot felul, îi 
studiază cu cea mai mare atenție, încât ei știu foarte bine cum 
se fură cloșca de pe ouă fără ca acesta să cârâie”.
   Astăzi avem vulpile noastre, ciocoii noi, parveniții care 
au preluat frânele guvernării și pe care le țin bine în mâini, 
indivizi ipocriți, orgolioși, brutali până la barbarie, dând 
dovadă de lăcomie și ambiție fără limite. Tot Nicolae Filimon 
ne spunea că „nimic nu este mai periculos pentru un stat 
ce voiește a se reorganiza, decât a da frânele guvernului în 
mâinile parveniților”.
   Viața politică și morală românească este vădit inspirată și 
din opera continuatorului, dramaturgului Ion Luca Caragiale. 
Putem spune că trăim o viață în spirit fi limonian-caragialian. 
Atitudinile politicienilor și limbajul lor seamănă izbitor cu cele 
din „Momente” și din piesele de teatru, care refl ectau de fapt, 
tot o perioadă de tranziție, cele din zilele noastre fi ind însă cu 

                      VICLENIEI ÎI PLAC ÎNTUNECIMILE VIEȚII 

mult mai vulgare. Prin obiectivitatea sa, prin radiografi erea 
exactă a moravurilor, Caragiale ne-a lăsat o frescă perfectă a 
epocii sale. Personaje masculine precum Cațavencu, jupân 
Dumitrache, Trahanache, Tipătescu, cetățeanul turmentat 
etc, cele feminine precum Zița, Veta, Efi mița, Zoe, Mița 
și Didina, schițe precum „Lanțul slăbiciunilor” maiestuos 
redate, le regăsim în zilele noastre, doar cu nume schimbate. 
Putem să-l considerăm pe Caragiale contemporanul nostru. 
Doar că, la citirea pieselor lui râdeam cu mare poftă, pe când 
acum, la scenetele pe care ni le oferă politicienii, ne vine a 
plânge, nu de prostia lor care este moștenită, ci de răutatea 
și viclenia dobândită. Caragiale a transpus în plan literar un 
adevăr simplu, acela că lumea, în datele ei fundamentale nu 
evoluează esențial: gesturile, atitudinile pot fi  mereu aceleași, 
sau „îmbunătățite”. Câștigul de bani de exemplu, este prima 
dorință acerbă a indivizilor meschini, furtul și metodele viclene 
prin care reușesc să acționeze se repetă. Societatea se purifi că 
greu, viciile au continuitatea lor, fără ca cineva să fi  putut, sau 
să poată schimba gândurile oamenilor. 
   Dacă ești într-o relație, într-un cerc sau într-un partid, în 
mijlocul poporului tău, de ce nu poate exista respectul unuia 
față de celălalt, fi delitatea, progresul în comportament față de 
epoca lui Caragiale? De ce se glorifi că unii înșelăciunea celui 
din tabăra sa, ca și cum ar fi  succesul lui, de ce profi tă și el 
de înșelăciune și nu critică, nu își manifestă dezacordul față 
de înșelăciune? Din lipsa judecății sau a spiritului de curaj, de 
dreptate și chiar de cinste. Din cauza acestor șmecheri, mulți 
oameni sunt păcăliți, înșelați, furați. Mai sunt și oameni care 
nu admit comportamentul vicios, abuziv, fraudulos pe care-l 
practică șmecherii care au studiat șmecheria pentru a o putea 
pune excelent în practică pentru a se alege cu un câștig mult 
mai ușor decât unul obținut prin muncă, dar ei sunt prea puțin 
vocali. 
   Șmecheria depistată tardiv de către cel înșelat nu poate 
provoca decât dezgust, întrucât nu se poate să i se acorde 
iertare unui nemernic. El trebuie pedepsit, fi indcă a comis 
un act ilegal făcut printr-un lanț de acceptabilități ilegale. 
Șmecherul știe să iasă din încurcături, experimentele pe care 
le-a făcut l-au transformat într-un om versat și nu-l mai poate 
nimeni păcăli, el s-a „rafi nat”, a căpătat grade înalte, a devenit 
„regele” șarlatanilor.
   Cunoscând viclenia diavolului, care l-a înșelat pe om chiar 
și în rai, Sfântul Apostol Pavel își arăta îngrijorarea pentru toți 
cei lipsiți de trezvie, care pot fi  înșelați foarte ușor de diavol, 
zicând: „Mă tem ca nu cumva, precum șarpele a amăgit pe 
Eva, în viclenia lui, tot așa, să se abată și gândurile voastre de 
la curăția și nevinovăția cea în Hristos”. 
   Strategia diavolului se repetă în cazul fi ecărui om. Când omul 
nu mai este atent la dreptate, răul îl acaparează, el are gânduri 
ciudate care-l vor duce la pierzanie. Dacă omul nu își dă seama 
ce se ascunde în spatele acelor gânduri, precum Eva odinioară, 

 (continuare in pagina 20)

„Lumea pe care am creat-o e un proces al gândirii noastre. Nu poate fi  schimbată fără a ne schimba gândirea.” – Albert Einstein

el va mușca din momeala aruncată de diavol. 
   Aparent, celor vicleni le merge bine, ieșind mai tot timpul 
în câștig în dauna celor de lângă ei însă, în realitate, aceștia 
nu fac decât să-și pregătească o aspră judecată din partea 
oamenilor care se vor trezi la realitate, și a păzitorilor de 
legi. De aceea suntem îndemnați să nu acceptăm șmecheria, 
viclenia oamenilor și nici să urmăm pe cei ce fac fără de 
legi. 
   Viclenia implică săvârșirea răului sub chipul binelui, ceea 
ce o face mai vrednică de pedeapsă decât săvârșirea răului. 
Omul nu se mai rușinează, locul rușinii l-a luat tupeul. Putem 
spune chiar că omenirea se confruntă la nivel global cu 
fenomenul „vinovaților fără vină” sau al „nerușinării”, adică 
cu o reprimare în masă a oricăror sentimente de vinovăție 
de frica speculațiilor cinice ale oamenilor fără conștiință. 
Dar, renunțând la rușine, omenirea a renunțat la o formulă 
de echilibru a umanității! Nerușinarea contemporană este 
o formă de viclenie cu care omul modern își maschează 
propriile eșecuri și slăbiciuni. Nimic nu este mai cutremurător 
decât strigătul omului tupeist și viclean care, ajuns la 
disperare din cauza ilegalităților făcute, vrea să se salveze. 
Sub masca falsei bunătăți, falsei omenii, cel viclean caută 
să-i îmbrobodească pe susținătorii lui cu diverse minciuni. 
Tupeistul – prost ori dement – consideră viclenia drept 
inteligență. El se crede cel mai deștept, el este totul și celălalt 
– nimic! Falsa bunătate este cea mai mare ipocrizie și semn 
al vicleniei. Folosește tactica apărării mobilizând oamenii 
din partidul său, arătându-și astfel puterea și faptul că are 
mulți susținători, pentru a intimida justiția și a impresiona 
străinătatea, iar prin discursurile sale triumfaliste să poată 
deturna atenția de la eșecurile guvernului patronat de omul 
viclean. Scopul său prim este de a-și îngropa dosarele penale, 
pentru care practică o întreagă jonglerie! Auto-compătimirea 
sa în public, folosirea geamătului sufl etesc pervers de om 
încolțit, duc la satisfacția sa perversă – ruperea țării în două 
tabere.   
    Tupeistul viclean invocă amenințări, imaginează persoane, 
comploturi care vor să-l termine, organizează manifestații 
pentru susținerea lui și pentru a dovedi taberei celeilalte cât 
este iubit de popor, apelează la un discurs populist, impudic, 
anunțând căsătorii, nășii, în speranța câștigării compasiunii. 
Cere oamenilor din partidul lui să-l scoată, la o adică, din 
închisoare, revarsă complimente poporului adunat să-l 
preamărească, nu scapă să se autointituleze mare patriot. 
Deghizările vicleniei nu au limite. Strategiile omului viclean 
sunt la fel de perfi de ca omul în sine. 
   Și aceasta deoarece există, în exemplul omului viclean, 
o formă de lașitate care determină tendința exagerată de 
victimizare, dar și de autocompătimire, fără nici o legătură 
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Ziua Mondială a Iei românești, un proiect 
minunat care a inspirat românii din toate colțurile 
lumii a fost sărbătorită și în acest an în spațiul real dar 
și cel virtual pe data de 24 iunie!! Pentru o singură zi, 
Ziua de Sânziene, am îmbrăcat lumea în IA noastră 
românească, și lumea s-a făcut mai frumoasă, mai 
bună și mai luminoasă!!  Ce puteri magice are acest 
veșmânt ce nouă, românilor ne este atât de familiar? 
Am deschis ochii având această frumusețe rară drept 
model și ideal, și acum revăd abecedarul meu ce avea 
chiar pe copertă imaginea unor copii îmbrăcați în 
straie populare! 

Regina Maria, mare iubitoare a portului 
popular a fost o susținătoare înfocată și purta adeseori 
ia românească, multe dintre evenimentele ce aveau 
loc la palatul regal menționau în invitație “costumul 
popular” drept ținută vestimentară, doamnele din 
cercul regal i-au urmat exemplul, și iată că ia era 
prezenta și la modă și în secolul trecut, dacă veți 
avea ocazia să admirați pozele din acea perioadă o să 
puteți vedea cât de frumos strălucea regina Maria în 
ia românească.  Indiferent de ocazie, parcă există o ie 
potrivită!  Alb-negru, înfl orată, cu motive geometrice, 
ia este atât de versatila și prin eleganța ei lipsită de 
ostentație satisface toate gusturile!  Constat cu plăcere 
că multe din nunțile zilelor noastre au drept miri tineri 
frumoși îmbrăcați în costum popular, o reîntoarcere 
la tradițional și frumos care-mi umple sufl etul de 
bucurie!  Personal, nu pierd nicioadată ocazia să o port 
cu mândrie și multă dragoste, anul acesta, am luat-o cu 
mine chiar și în Peru, și pot să vă spun cu bucurie că 
ia noastră românească a fost încă odată la înălțime!!  

***

... de Sânziene,
       de Mara Circiu,  Atlanta, Georgia

“S-ar putea întâmpla fel de fel de miracole dar trebuie să te înveţe cineva cum să le priveşti, ca să ştii că sunt 
miracole. Altminteri, nici măcar nu le vezi. Treci pe lângă ele şi nu ştii că sunt miracole. Nu le vezi...” ~ 

                                                                                                 Mircea Eliade, Noaptea de Sânziene

Între ruinele faimosului Machu Picchu, într-un peisaj 
de vis, ia românească a fost cel mai bun ambasador 
și simbol al valorilor noastre românești. Am avut 
satisfacția ca într-o țară îndepărtată, o părticică din 
ADN-ul nostru național să fi e prezent!   

Biblia ne-nvață că “nimeni nu-i profet în 
țara lui” si IA noastră românească a redevenit din nou 
“la modă” după ce a cunoscut un succes răsunător 
în moda internațională, casele de modă cu renume 
folosind IA drept inspirație și model în nenumărate 
ținute foarte apreciate atât de marele public dar și de 
multe vedete internaționale.  Ia noastră a ajuns chiar 
și la Hollywood, vedete americane celebre au devenit 
și mai strălucitoare în frumosul nostru port popular.

M-a fascinat dintotdeauna frumusețea, 
simplitatea, culoarea și armonia din iile noastre. 
Înfl orate, cu motive populare, cu stele, râuri, fl ori 
de câmp, trandafi ri, frunze, ramuri…fi ecare ie are o 
poveste. Odată cu fi ceare împunsătură a acului, mâna 
dibace ce a creat-o a pus în această podoabă o parte 
din sufl etul, visele şi speranţele sale. V-aţi întrebat 
vreodată de unde poate izvorî atâta frumuseţe dacă 
nu dintr-un sufl et prea plin de frumos? Întoarcerea 
această către minunea care este ia romanească 
semnifi că spiritualitate şi continuitate. Copiii 
români născuţi pe meleaguri străine nu pot intui sau 
conştientiza la prima vedere acest lucru, cu toate 
acestea, tinerele generaţii trebuie direcţionate către 
trecut şi frumos! Avem datoria să învăţam ţinerii 
despre istoria şi frumuseţea din ia românescă. Dacă 
noi o purtăm cu drag şi madrie, aşa o vor face şi ei! 

Cât de săracă ar fi  lumea fără strălucirea iilor româneşti!  

Lumină, culoare, bucurie - să nu uităm să iubim 
România şi IA în fi ecare zi!!!
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 (continuare din numarul trecut)

de Preot Aurel Sas, Detroit

Treptele în urcarea cunoașterii lui Dumnezeu

La Sf. Grigorie, care sintetizează și prezintă după tradiţia Părinţilor răsăriteni, 
sunt trei trepte ale urcuşului în cunoaşterea lui Dumnezeu: cunoaşterea raţiunilor 
dumnezeieşti ale făpturilor, cunoaşterea lui Dumnezeu prin negarea lor şi vederea 
lui Dumnezeu în întunericul mai presus de lumină, supraluminos, această ultimă 
expresie fi ind menționată și de Sfi nții Grigorie de Nyssa și Dionisie Areopagitul. „A 
doua, teologia prin negaţie, este numai locul lui Dumnezeu. Prezenţa însăşi a lui 
Dumnezeu este mai presus decât toate aceasta. Prima şi a doua treaptă de cunoaştere 
au o oarecare lumină în ele căci nu sunt cu totul neînţelese. A treia este un întuneric 
mai presus de aceste lumini, însă un întuneric supraluminos, fi indcă în primul rând, 
această lumină este mai neînţeleasă decât primele două trepte ale cunoaşterii, iar în 
al 2-lea rând, în ea este o cunoaştere mai bogată și mai nemijlocită a prezenţei lui 
Dumnezeu” (Pr. prof. Dumitru Stăniloae, nr. 149, Filocalia, VII, p. 333-334). 

Călugărul Varlaam din Calabria, oponentul Sfântului Grigorie Palama, 
considera teologia prin negaţie cea mai desăvârşită vedere, similară cu întunericul 
dumnezeiesc de care vorbeşte Sfântul Dionisie Areopagitul, și zicea: „Dacă intră 
cineva în acest întuneric, zice fi lozoful, o face prin negarea tuturor celor ce sunt, 
deci şi lumina aceea de care vorbiți voi, orice ar fi  ea, trebuie să o părăsiţi, ca să vă 
suiţi la teologia şi vederea prin negaţie” (Sf. Grigorie Palama, Cuvânt pentru cei ce 
se liniştesc cu evlavie, 50, Filocalia, VII, p. 327). Varlaam nu cunoaşte ceva mai 
înalt decât teologia negativă, care „lasă mintea în faţa unui gol care nu o uneşte cu 
Dumnezeu. Este o teologie prin care raţiunea pune între ea şi Dumnezeu o prăpastie 
pe care nu o poate umple. Din această mentalitate se explică doctrina catolică despre 
caracterul creat al harului divin. Omul rămâne chiar în starea de har închis în limitele 
creaturităţii sale. De aceea nu se vorbeşte în teologia catolică de îndumnezeirea 
creaturii” (Pr. Dumitru Stăniloae, nr. 138, Filocalia, VII, p. 327). 

 

Omul Îl cunoaşte pe Dumnezeu ca lumină prin unirea cu El şi 
așa se cunoaşte și pe sine

Sfântul Grigorie Palama a arătat în mai multe rânduri că, prin energia harului 
necreat Dumnezeu însuși intră în comuniune de iubire cu omul credincios, adevăr care 
este descoperit și de Scriptura care zice: „…Dumnezeu este iubire şi cel ce rămâne în 
iubire rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu rămâne întru el” (1 Ioan 4, 16). Iar Mântuitorul 
Hristos ne îndeamnă să rămânem întru iubirea Lui, zicând: „…rămâneţi întru iubirea 
Mea (Iisus). Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne întru iubirea Mea după cum şi Eu 
am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân întru iubirea Lui” (Ioan 15, 9-10). 

Este o mare taină ca, prin iubire să rămână credinciosul cu viață duhovnicească 
în Dumnezeu și Dumnezeu în el, dar la Dumnezeu toate sunt cu putință (Luca 1, 37). 
Iar Sf. Grigore ne spune, cum se realizează această unire tainică: „Dar numai harul 
înfăptuieşte în chip tainic această unire negrăită. Căci prin el Dumnezeu însuşi pătrunde 
întreg, în cei vrednici întregi şi sfi nţii pătrund întregi în Dumnezeu întreg, luând în ei 
înşişi pe Dumnezeu întreg şi dobândind numai pe Dumnezeu” (Tomul Aghioritic, p. 
416). În lumină Îl cunoaştem pe Dumnezeu şi ne cunoaştem și pe noi înşine.

 

Raportului dintre sufl etul și corpul omenesc

În descoperirea Scripturii corpul omenesc este: „Sau nu ştiţi că trupul vostru 
este templu al Duhului Sfânt care este în voi, pe care-L aveţi de la Dumnezeu şi că voi 
nu sunteţi ai voştri?” (1 Cor. 6, 19), ci a lui Dumnezeu. Trupul este un templu (1 Cor. 6, 
19), o biserică a lui Dumnezeu, deci nu poate fi  privit ca un principiu al răului. Sf. Grigore 
nu împărtășește concepția fi lozofi că căci trupul ar fi  rău, fi indcă este creat de Dumnezeu 
și tot ceea ce a creat de El este bun. După creație Scriptura ne descoperă că: „Şi a privit 
Dumnezeu toate câte a făcut şi iată erau bune foarte…” (Facere 1, 31). Astfel trupul 
omenesc creat de Dumnezeu, devine sediul îndumnezeit al sufl etului și al intelectului. Sf. 
Grigore Palama înțelege însă intelectul în mod diferit față de greci și față de latini. Trupurile 
oamenilor vor învia spirituale sau duhovnicești, în revelarea Scripturii: „Se seamănă trup 
fi resc, înviază trup duhovnicesc. Dacă este trup fi resc, este şi trup duhovnicesc” (1 Cor. 
15, 44), la înviere, care vor fi  împreună cu sufl etele lor în viața veșnică cu Dumnezeu și cu 
toți sfi nții în universul spiritual.

Pentru Sf. Grigore, intelectul nu se poate afl a în afara trupului, ci în trup. 
Intelectul nu este de altă natură decât trupul, cum s-a considerat pe linie platonică-
aristotelică. Trupul și sufl etul sunt perfect compatibile, iar marile dispute nominaliste 
și apoi, în modernitate, curentelor raționalist și empirist, nu este valabilă pentru Sf. 
Grigore Palama. Sufl etul ca sufl are divină în corpul omului întocmit din pământ, și a 
devenit astfel omul fi ință vie (Facere 2, 7; 1, 26-28), este necorporal, fără a fi  însă detașat 
de simțămintele trupești. În acest sens, în vederea contactului cu Dumnezeu, inteligența 
omului trebuie să coboare în trup, anume în inimă. Numai atunci când se afl ă în inimă, 
inteligența este în propriul său organ. Credința este o viziune a inimii, ce depășește toate 
facultățile intelectuale. Unirea cu Dumnezeu, în urma trecerii credinciosului prin cele 
trei faze: curățirea sau purifi carea, iluminarea și desăvârșirea, cu îndumnezeirea fi rii 
credinciosului, făcndu-se părtași dumnezeiști fi ri  (2 Petru 1, 4) a lui Hristos, înseamnă 
de fapt încetarea activității intelectuale, aceasta însemnând coborârea în inimă. 

Căutarea lui Dumnezeu nu este deci mijlocită de demonstrație, cauzalitate 
sau analogie, ci prin înlăturarea oricărei idei. Singurul mijloc pentru această anulare a 
lucrării minții în direcții lumești pentru unirea cu Dumnezeu este rugăciunea neîntreruptă: 
„Rugați-vă neîncetat” (1 Tes. 5, 17), cu ajutorul căreia ne putem proteja de intervenția 
gândurilor lumești, înfrânând mintea care lucrează neîncetat și după ispite. Sf. Grigore 
este în general împotriva fi lozofi ei aristotelice și a modului de gândire transmis de lumea 
elenă laică, dar împărtășește gândirea fi lozofi ei platonice pozitive. Putem recunoaște, de 
asemenea, în teza energiilor necreate, un inedit răspuns la problema universaliilor lumii.

TRILOGIA LUMINII SFINTEI TREIMI ÎN TREI STRĂLUCIRI
VOL. I, DUMNEZEU-TATĂL ESTE LUMINĂ 

DUMNEZEU ESTE LUMINĂ, 
CARE SE ARATĂ PRIN ENERGIILE SALE NECREATE, CA LUMINA  (6) 

VA URMA
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SĂ NE CUNOAȘTEM DUȘMANUL
(CE SPUNE BIBLIA DESPRE SATAN ŞI INTENŢIILE LUI)

   „Fiţi treji, şi vegheaţi! Pentrucă protivnicul vostru, diavolul, dă tîrcoale 
ca un leu care răcneşte, şi caută pe cine să înghită.  Împotriviţi-vă lui tari în 
credinţă,” (1 Petru 5:8-9). 
„ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un cîştig dela noi; căci nu sîntem în neştiinţă 
despre planurile lui.” (2 Corinteni 2:11).
„Supuneţi-vă deci lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la 
voi” (Iacov 4:7).
“Erai un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse; te pusesem pe muntele cel sfînt 
al lui Dumnezeu, şi umblai prin mijlocul pietrelor scînteietoare. Ai fost fără 
prihană în căile tale, din ziua, cînd ai fost făcut, pînă în ziua cînd s-a găsit 
nelegiuirea în tine. «(Ezechiel 28 :14-15).
 „Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fi u al zorilor! Cum ai fost doborît 
la pămînt, tu, biruitorul neamurilor! Tu ziceai în inima ta:,Mă voi sui în cer, îmi 
voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu; voi şedea pe muntele adunării dumnezeilor, 
la capătul miază-noaptei; mă voi sui pe vîrful norilor, voi fi  ca Cel Prea Înalt.` Dar ai fost aruncat în locuinţa 
morţilor, în adîncimile mormîntului!“ (Isaia 14: 12-15)
„Și diavolul, care-i înșela, a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fi ara și prorocul mincinos. Și vor 
fi  munciți zi și noapte în vecii vecilor.  “  (Apocalipsa 20:10 )

INDRODUCERE   
   
            Nu ne este străin nouă, oamenilor, că în lume există o forță a răului determinată spre distrugerea vieților 
noastre- un dibaci conducător numit Diavolul sau Satana. În 2009, un raport al organizației Barna Grup a declarat 
că 40% sau 4 din 10 creștini cred că Satana nu este altceva decât un simbol al răului. Ei spun că Satana nu există 
și asta este exact ceea ce el dorește.
          Noul Testament ni-l descrie pe Satana în prezent ca fi ind plin de furie (Apocalipsa 12.9). El „dă târcoale 
ca un leu care răcneşte, şi caută pe cine să înghită” (1 Petru 5.8). El prinde oamenii în capcana lui „ca să-i facă 
voia” (2 Timotei 2.26). Satana este „dumnezeul veacului acestuia” care „orbeşte mintea” celor care sunt pierduţi 
(2 Corinteni 4.4).
           Apostolul Pavel în Efeseni, cap 6, cheamă credincioșii la luptă împotriva duhurilor rele cârmuite de Satan: 
„ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului. ” Credinciosul este într-un război spiritual continuu cu 
diavolul.
             De asemenea, este imperios necesar  să știm că unul dintre cele mai importante principii ale războiului 
este să îţi cunoşti vrăjmaşul. Dacă eşti în război şi ai o mulţime de informaţii despre inamic, aceste informaţii te 
vor face puternic şi lupta va fi  mult mai uşoară pentru tine. Dacă, în schimb, ştii foarte puţine despre duşmanul 
tău, atunci bătălia va fi  cu mult mai grea. Pregătirea pentru lupta spirituală trebuie să includă neapărat cunoaşterea 
detaliată a duşmanului, a capacităţii sale strategice și a tacticii lui de luptă. Este imperios necesar să ştim unde este 
duşmanul vulnerabil, unde atacă, ce arme deţine.
            Cu toate că el deja este rănit de moarte de Domnul Isus, şi puterea sa este limitată, duşmanul nostru are 
experienţă, stie să se bată, are tot felul de strategii sofi sticate pe care le aplică de la caz la caz (Daniel 10: 12-13,20). 
Trebuie să ţinem cont că Satana este mai puternic decât noi, dar nu este  Atotputernic ca Dumnezeu (1 Ioan 5: 19; 
Ioan 12:31; 2 Corinteni 4: 4; Efeseni 2:2). 

PREZENȚA -EXISTENȚA LUI SATANI. 

               De- a-lungul timpului, oamenii și-au pus tot felul de întrebări referitoare la diavol ca: este el real? Poate 
să se ănfățișeze în diferite forme? Câtă putere are el? Dacă Dumnezeu este atotputernic, cum ar putea diavolul să 
se răzvrătească împotriva Lui și să-și ridice stăpânirea pe pământ? 
                Pentru mulți oameni, ideea de Satana sau diavol este un mit. Îl consideră ca fi ind un produs al imaginației 
oamenilor superstițioși care nu știu prea multe. Cu toate acestea, Biblia spune că este o realitate. El există şi îşi 
manifestă prezenţa zilnic în viaţa noastră.
                Dar acest prinț al întunericului este mult mai mult decât ceea ce cred mulți oameni ca fi ind doar o fi gură 
mitică, Biblia spune că este foarte real și el înșeală indivizi, familii, biserici și chiar națiuni.

Afi rmația Scripturii sau Mărturia comună a Scripturiia) 
              Din Cartea Genezei și până în Cartea Apocalipsei, existența unui personaj inteligent, viclean, care este 
marele oponent al lui Dumnezeu, este în mod clar prezentat. Cunoscut sub numeroase nume, acest personaj este 
întotdeauna tratat ca un personaj real - nu există nicio indicație că el este doar o fi gură simbolică a răului.
             De ce ne vorbeşte Biblia despre Satan imediat după istoria creaţiei bărbatului şi a femeii? Deoarece 
Dumnezeu vrea ca noi să ştim despre Satan şi să fi m vigilenţi și să fi m în gardă, fi indcă Satan „dă târcoale ca 
un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită”. Cunoașterea despre Satan și uneltirile lui sunt de o foarte mare 
importanță pentru viața noastră.
Mărturia Vechiului Testament
             Despre existența lui Satan, afl ăm din Scriptură. În mod deosebit afl ăm detalii despre el si lucrările lui în 
Geneza, 1 Cronici, Psalmi, Isaia, Ezechiel și Zaharia. Cuvântul «Satan» apare de 53 de ori în 47 de versete din 
Biblie. 
Mărturia Noului Testament
             Nouăsprezece cărți din Noul Testament se referă la Satana. Acestea includ: cele patru Evanghelii, Fapte, 
Romani, 1 și 2 Corinteni, Efeseni, 1 și 2 Tesaloniceni, 1 și 2 Timotei, Evrei, Iacov, 1 și 2 Ioan, Iuda, Apocalipsa.
            Prin urmare, avem o serie de autori diferiți pe o perioadă de șaisprezece sute de ani care mărturisesc 
existența diavolului. 
            În Noul Testament, cuvântul “satan” apare de 37 ori. În traducerea din limba greacă apare cuvântul  satana, 
iar în limba ebraică este satan. 

Afi rmația sau mărturia Fiului lui Dumnezeu, Domnul Isus Christosb) 
            În plus, avem mărturia Domnului Isus. Domnul Isus a recunoscut existența lui Satana. Cel puțin de 
cincisprezece ori și sub cinci nume diferite, Isus a afi rmat că există Diavolul sau Satana. Domnul Isus a vorbit 
despre Satana ca despre o persoană reală, totdeauna gata să înșele chiar și pe cei aleși: 
            În Pildele Sale, Învățătorul îl creionează pe Satan într-un mod deosebit de bine, astfel: ” „Vrăjmaşul, 
care a sămănat-o, este Diavolul ” (Matei 13:39a).

                  De asemenea, Domnul Isus îi prezintă viitorul lui Satan într-un mod profetic: „Isus le-a zis: „Am văzut 
pe Satana căzînd ca un fulger din cer.” (Luca 10:18).  VA URMA

Ioan Sinitean, Prezbiter în Biserica Logos, Chicago

               Ziditor și Domn

Eu sunt Domnul și nu mai este altul, 
afară de Mine nu este Dumnezeu. (Isaia.45: 5)

 Adormise, Doamne, vremea în genuni,
 verigi ruginite între lungi catene,
 timpul în lingoare fără sânge-n vene
 sta în agonie în reci văgăuni.

 Înaintea vremii, Tu erai, Isuse!
 Și-ai creat o lume fără de hotare,
 întreg Universul: Stele, Pământ, Soare
 sub a Ta putere, toate-au fost supuse.

 Ai pus Timpul martor în a Ta lucrare
 să măsoare mersul nesfârșitei vieți,
 întărind în toate semne și peceți
 ca Stăpân și Domn pentru fi ecare.

 Din palatul Tău fără timp și spațiu,
 ai privit la mine: cât eram de mic!!!
 Fără-a Ta iubire, eu eram nimic
 și mi-ai sufl at viață și în dor, nesațiu.

 Fii slăvit, Isuse, Ziditor și Domn!
 Pentru veșnicie, Tu mă pregătești,
 că m-ai smuls din trupul fi rii pământești
 și, fi ind cu mine, timpul n-are somn!

  Nici temuta hârcă, cositoarea vieții,
  nu o să mai poată tâlhări vecia, 
  i-a rămas în traistă doar nemernicia,
  la taraba vremii, morți sunt precupeții.

  Neputincios este acum și Satana,
  cerșetor în zdrențe pe la porți de iad,
  de la cei mai slabi, rătăciți, de cad,
   așteaptă, pesemne, să-și câștige hrana.

  Bogătanii lumii vânduți în contracte
  cu Ucigă-l-toaca, învoieli de lume,
  toți îi strigă-n față, suduind anume,
  dibuind prin fl ăcări speranțe abstracte.

  Pleacă-ntunecatul, nimic nu câștigă,
  șchiopătând la vale printre bolovani,
  și găsește vină tot la cei sărmani
  că nu mai primește boț de mămăligă.

  Si gândește-n sine că veni-va ceasul,
  cel de grea pedeapsă, fără de noroc,
  când va fi  în lava iazului de foc
  și,-necat în fl ăcări, își va pierde glasul.

  Minciuna, ispita și păcatul greu
  vor pieri ca pleava sufl ată de vânt,
  pace și iubire fi -vor pe pământ,
  căci Isus e Domnul, unic Dumnezeu.

  Ziditor și Domn pe pământ și-n cer,
  Stăpân peste lumi fără de hotare,
  El ne dăruiește pace și-alinare,
  pizma și durerea pe vecie pier.

   Alexandru Lazăr,
                                     Phoenix, Arizona                                                                               
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SUA au transferat temporar drone militare MQ-9 
Reaper în România. Aparatele pot fi  folosite pentru 

operațiuni de intelligence în Europa de Est și la 
Marea Neagră

Departamentul american al Apărării 
a dispus transferul temporar a unor 
drone militare de tip MQ-9 Reaper la 
Baza aeriană Câmpia Turzii, a anunțat 
într-un comunicat Comandamentul 
Forțelor Aeriene americane pentru 
Europa și Africa

(continuare  din pagina 6)

Dragostea vs orice altceva

Dumnezeu nu e in tine. Atunci cand dai, oferi fara sa astepti recompensa, 
inseamna sa te sacrifi ci. Sa te cheltuiesti pentru cei de langa tine. Sacrifi ciul 
de sine nu este niciodata confortabil; nu e ceva placut. Si incepe si se verifi ca 
cel mai bine acasa, in familie, in realtiile din biserica. Este un accent delicat 
aici ce trebuie mentionat in relatiile inter-sociale. Cand Biblia ne invata sa 
daruim si sa ne ingrijim de cei in nevoie nu ne indeamna sa facem totul 
pentru cei lenesi si iresponsabili. Apostolul Pavel puncteaza acest aspect 
in scrisoarea adresata tesalonicenilor (2 Tes. 3:10-12) “când eram la voi, 
vă spuneam lămurit: „Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce.” Auzim 
însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic, ci se 
ţin de nimicuri.  Îndemnăm pe oamenii aceştia şi-i sfătuim, în Domnul 
nostru Isus Hristos, să-şi mănânce pâinea lucrând în linişte”. Folosindu-ne 
discernamantul vor putea sti cum si pe cine sa cautam in nevoie. Dragostea 
ii uneste pe oameni sa faca ceva ce-i costa.

Dumnezeu este mult mai concentrat pe ceea ce noi iubim si cum 
iubim. Este axat pe viata noastra privata de inchinare mai mult decat ne 
dam in spectacol in fata altora.  Dragostea implica sa dam mai departe ceea 
ce am primit. Dragostea te predispuen spre generozitate si nu spre egoism. 
Dragostea recunoaste ca tot ceea ce avem este de la Dumnezeu.

De aceea orice altceva in afara dragostei este riscant de trait.

Emanuel C. Pavel
www.blog.punctul.com

(continuare din pagina 16)

Vicleniei îi plac întunecimile vieții 

Sursa: caleaeuropeana.ro

(continuare din pagina 6)

Robia ascunsă

independentă de voința ta, de convingerile tale, de demnitatea ta umană,  de 
statutul tău spiritual,  de nivelul tău intelectual, de capabilitatea ta de a alege și 
a lua hotărâri.”Măria sa” nececsitatea comunistă trebuie “înțeleasă” și aceasta 
constituie de fapt libertatea ta.  Mie îmi place sa studiez semnifi cația unui 
cuvânt în starea dinamică a acestuia adică în context. Vedeți,  aici nu este  
vorba de o necesitate știută sau cunoscută ci de o necesitate înțeleasă…
 Știința sau cunoașterea unui fapt sau obiect este, după înțelegerea 
mea, o proiectare a realității prin reperele interioare ale persoanei implicate în 
procesul cunoașterii. Aceasta cunoaștere crează o atitudine care corespunde 
lăuntrului fi inței umane, crează o rezonanță între obiect și subiect dacă pot 
spune asta.  Implicit, procesul cunoașterii accentuează esența omului implicat 
în cunoaștere.  Omul, din simpla fi ință intelectuală, devine o persoană deci 
o entitate defi nită prin atributele lăuntrului.  Cunoașterea devine astfel un 
proces de edifi care personală dar și o exersare a libertății celei mai adănci,  
căutarea adevărului.  În defi nirea “libertății” comuniștii nu au scăpat din 
vedere cuvântul “cunoaștere” ci l-au evitat cu grijă, folosind o alternativă 
cu mult mai convenabilă diabolicului scop propus - totala înrobire.  Adică, 
lor, comuniștilor, le trebuia un ceva destul de asemănător cu supremul ca 
să înșele dar, în celași timp ceva îndeajuns de diferit ca sa poată sluji unui 
scop contariu.  Dacă recunoaștem pe înșelătorul ca fi ind sursa acestei imitații 
atunci ar trebui  să recunoaștem și faptul ca el știe si care este sursa adevărată 
a libertății pe care el încearcă s-o falsifi ce.  El ar fi  putut spune “Adevărul 
vă va face slobozi” fără să implice actul cunoașterii de care vorbeam dar el 
știa că fără implicare personală el nu putea obține schimbarea dorită.  Tot 
astfel înșelătorul putea falsifi ca defi niția spunănd “veți înțelege adevărul 
si acesta vă va face slobod”.  Defi niția I-ar fi  putut servi dacă n-ar fi  atăt 
de asemănătoare cu cea adevărată și dacă cuvăntul adevărul ar fi  ceva mai 
ambiguu.  “O necesitate înțeleasă” este este de fapt o pervertire totală a ceea 
ce Dumnezeu defi nește ca libertate, deci o minciună totală.

cu pocăința, ci sunt manifestările unei minți bolnave. Sunt oameni care cad în această plasă 
întinsă, confundând viclenia cu deșteptăciunea, boala cu istețimea, neținând seama de moralitatea 
și demnitatea pe care trebuie s-o aibă fi ecare individ al societății, pentru ca societatea să aibă 
apelativul de societate demnă. 
   Fățărnicia vicleanului este bine mascată. Uneori însă devine agresivă cu toată dorința lui de 
reținere și este demascată primitivitatea sufl etului, lipsa de educație. Devine dintr-o dată modelul 
oamenilor cu care a crescut, s-a întreținut, și invers, oamenii cu care s-a întreținut devin modele 
ale celui în jurul căruia au roit. 
   Este adevărat că fi ecare dintre noi are dreptul moral de a-și alege modul în care vrea să trăiască, 
în baza unor percepte morale sau imorale. Este adevărat de asemenea că perseverența și ambiția 
poate duce la succes, dar și la eșec. Să perseverezi, da!, când alegerea ta duce la rezultate bune, dar 
să perseverezi, să te ambiționezi fără să ții cont de răul pe care-l faci celorlalți oameni, unui popor 
întreg, este inconștiență, prostie, răutate sau nebunie.    
   Vicleniei mamă îi este răutatea, perversitatea, tată îi este orgoliul, surori – invidia, prefăcătoria, 
răzbunarea, clevetirea, bârfa, obrăznicia, defăimarea, ura. Ca multor alte păcate, vicleniei îi priește 
întunericul vieții. 
   Omul viclean este cea mai murdară făptură în fața lui Dumnezeu, spre care (spun Sfi nții Părinți) 
– „Dumnezeu nici nu privește”, iar psalmistul David adaugă: „Nu va lăsa Domnul toiagul 
păcătoșilor peste soarta drepților, ca să nu-și întindă drepții întru fărădelegi mâinile lor”.  
   Viclenia întunecă mintea, schimonosește inima, cultivă nedreptatea, ucide sufl etele; anulează 
sentimentele de dragoste, bucurie, pace, răbdare, blândețe, bunătate, credință, speranță și 
mângâiere.
   Apogeul vicleniei se vede atunci când își culege roadele. Și roadele sunt divizarea oamenilor în 
două tabere, una a celor orbi sau slugarnici și alta a celor cu trăirile treze. Mihai Eminescu scria 
despre viclenie: „Viclenia e un semn de slăbiciune, căci mintea omenească veritabilă stă în raport 
direct cu capacitatea de a pricepe în mod dezinteresat un adevăr. Învingătorul momentan nu este 
totdeauna cel defi nitiv”. Oameni curajoși vor dori să-l pedepsească pe viclean, dar nici atunci 
acesta nu va avea tăria de a spune adevărul, a-și recunoaște vinovăția, a-și cere iertare. Vulpoiul, 
spunea cineva, se pricepe foarte bine să explice de ce are o găină în gură și ce bine tocmai se 
pregătea să îi facă. Și când are o cât de mică reușită, își dezvăluie de îndată cruzimea și spiritul 
său batjocoritor, vulgar. Cât timp, ne întrebăm, se va putea suporta limbajul agresiv, vulgaritatea, 
atitudinea de intimitate exagerată existentă printre conducătorii acestui partid, acest familiarism 
lipsit de decență? Cât timp se va mai putea suporta plăcerea diavolească a unui om cu ambiții de 
cucerire a unei vieți pe care nu o merită, dar la care râvnește ca un animal? Vulgaritatea pe care o 
cultivă în societate este barbarie, este apetitul lui pentru josnicie.   
   Am fost pedepsiți! Și pentru a ne asuma vina, închei cu spusele lui Platon: „Una din pedepsele 
pentru refuzul de a participa la viața politică este aceea că vei ajunge condus de inferiorii tăi”.
   Măcar de acum înainte să nu facem aceeași greșeală.

Vavila Popovici – Carolina de Nord

diplomatic excepțional, aceștia fi ind reprezentanți ai societății rejectate de 
dictatura proletariatului ce fusese instalată de URSS în România, după ce 
sovieticii forțaseră și abdicarea în 1948 a Majestății Sale Regele Mihai. 
Trăind la Paris într-un atare mediu, Monica Lovinescu este captată de 
curentul românesc democratic și anticomunist din exil ce începuse a se  
organiza politic și cultural în Occident, și care începea să lupte împotriva 
ilegitimului stat bolșevic, comunist, precum și pentru a elibera România de 
sub teroare.  A contat mult, pentru tânăra Monica Lovinescu, să afl e 
despre multitudinea de modele de efi ciență și de vitalitate românească, 
ce începuseră a re-organiza lumea românească zdrobită de război: 
autoarea va mărturisi, în Jurnale și în volumul La apa Vavilonului, 
cât de mult au inspirat-o și au îmbărbătat-o veștile despre înfi ințarea, 
acum 70 de ani, în 1949, a Bibliotecii Române din Freiburg precum și 
editarea, de către Bibliotecă, a volumului Mihai Eminescu – Ediție de 
exil, cu o Prefață de Mircea Eliade. 

Forța culturii, a educației, a memoriei, a eticii neuitării avea să 
modeleze un critic literar eminent, un luptător pentru cultura libertății în 
România, unul din cei mai remarcabili intelectuali români și fi gura feminină 
cea mai reprezentativă din exilul românesc democratic. Pentru Monica 
Lovinescu, la fel cum și pentru întregul exil – atât de dinainte de 1989, cât 
și cel de tranziție – Mihai Eminescu nu era doar poetul de geniu, ci devenea 
simbol, un chip al forței de renaștere dar și al nefericitului destin național.

Angela FURTUNĂ

VA URMA

(continuare  din pagina 7)

Mihai Eminescu – Ediție de pribegie

„Drone de tip MQ-9 Reaper, personalul aferent şi echipamentele de susţinere ale 
Detaşamentului al II-lea al Grupului de operaţiuni expediţionare 52 de la Baza aeriană 
Miroslawiec (Polonia) au fost transferate în mod temporar la Baza aeriană Câmpia Turzii din 
România, pe durata lucrărilor la pista Bazei Miroslawiec”, arată sursa citată

Acest Detaşament este o unitate separată din punct de vedere geografi c fi ind încredinţat 
Unităţii de lupte aeriene 52, cu sediul în Spangdahlem AB, Germania, care are misiuni de 
colectare de informaţii, de supraveghere şi recunoaştere, în scopul răspunderii necesităţilor 
combatante ale centrelor de comandă.

”Dronele de tip MQ-9 efectuează operaţiuni în Polonia începând din mai 2018. Această 
relocare temporară este efectuată prin cooperarea totală cu aliatul nostru NATO, România. 
Statele Unite colaborează îndeaproape cu România şi cu alţi parteneri NATO pentru 
consolidarea capabilităţilor colective de apărare şi pentru intensifi carea securităţii regionale”, 
mai precizează subliniază Comandamentul Forţelor Aeriene SUA pentru Europa şi Africa.

Anul trecut, publicația Defense News anunța că forțele aeriene ale Statelor Unite ar putea 
amplasa avioane de luptă fără pilot de tip MQ-9 Reaper la Baza Aeriană 71 de la Câmpia 
Turzii, acolo unde forțele americane au construit un hangar care ar putea fi  folosit în acest 
scop. Potrivit sursei citate, locația ar putea deopotrivă să găzduiască drone MQ-9 Reaper și să 
sprijine operațiunile de strângere de informații în Europa de Est și Marea Neagră.

Reaper, fabricat de General Atomics, poate fi  dotat cu rachete pentru misiuni de luptă, 
dar poate fi  desfăşurat şi într-o confi guraţie doar pentru misiuni de culegere de informaţii, 
supraveghere şi recunoaştere. MQ-9 Reaper este un avion de luptă fără pilot utilizat de către 
Forțele aeriene americane și care poate căuta și ataca ținte la sol cu până la 14 rachete ghidate 
aer-sol AGM-114 Hellfi re.

Senzorii cu care este dotat MQ-9 ar putea fi  folosiţi pentru a furniza o imagine în timp real a 
activităţilor Rusiei în Marea Neagră – ce nave intră şi ies, activitatea submarină, transportul de 
senzori sau echipamente de apărare aeriană precum S-400 în apropierea litoralului rusesc – în 
special în apropiere de Crimeea, şi ar putea furniza alerte timpurii privind activităţi ostile

http://www.blog.punctul.com/
http://caleaeuropeana.ro/
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OREGON

OREGON

AGAPE BIBLE CHURCH
Pastor Rev. Avram Berghiano
5231 SE Stark St.
Portland, OR 97215
Tel: 503.233.8066
Regular Weekly Services:
Monday Women Bible Study 6:30 PM
Tuesday A: Live Youth 7:00 PM
Wednesday Prayer 7:00 PM
Thursday men’s Bible study 7:00 PM
Sunday   9:30AM -12:00PM 

Sunday   6:00 PM - 8:00 PM 

BISERICA ADVENTISTĂ 
DE ZIUA  A  ȘAPTEA  
Pastor Daniel Ciobanu
16070 Halsey St, 
Portland, OR 97230
cell 971- 998-2604
Servicii divine: 
Miercuri              7:00 pm
Vineri:                 8:00 pm
Sâmbăta:             9:30 am
                            6:00 pm

BISERICA APOSTOLICĂ 
ROMÂNĂ “BETANIA”
Pastor Rev. Ștefan Varga
17608 SE Foster Rd., 
Portland, OR 97236
Tel. 971-678-8850
Servicii divine: 
Duminică:          6:00 pm
Vineri:                7:00 pm

BISERICA APOSTOLICĂ 
ROMÂNĂ “BETEL”
Sr.Pastor Viorel Foghis
18427 NE Glisan St., 
Portland, OR 97230
tel 503-658-6714
Servicii divine:  
Duminică    9:00 am și 6:00 pm
Marți           7:00 pm
Joi               7:00 pm

BISERICA BAPTISTÃ ROMÂNÃ 
DIN BEAVERTON
Pastor Rev. Eusebiu Rusu 
Tel. 503-310-4979
11520 SW Allen Boulevard, 
BEAVERTON OR 97005
Servicii divine:
Dum.:10 am – 12:30 pm, 
              6 pm - 7:30 pm, 
Vineri: 7 pm (Tineret)

BISERICA BAPTISTĂ ROMÂNĂ
Pastor Rev. Ioan Brisc
Tel. acasă: 360-833-2724
10115 SE Stanley Ave., 
Portland, OR 97222
Servicii divine:  
Duminică:          9 am și 6 pm
Vineri:                7 pm

BISERICA CREȘTINĂ ROMÂNĂ 
“HARUL”
din Beaverton (GRACE)

11100 NW Thompson Rd,
Portland, OR 97229
tel. 503 644 -6886
Servicii divine:  
Duminică: 10 am; 
Miercuri: Rugaciune in familii 8 pm 

Programe de televiziune în limba română în zona Portland-Vancouver

Portland, OR
Duminica         1:30 pm     ch.11 
Marti                2:30 pm     ch.23 
Miercuri           6:00 pm     ch.22 

Vineri ..........1:00 pm....ch. 23
Marti.............9:00 am....ch. 11
Miercuri......12:00 pm....ch. 22

Vancouver, WA

Duminica  2:00 - 3:00 pm   ch 11
 
Miercuri    7:00 - 8:00 pm   ch 11 
Joi          11:00 -12:00 am   ch 11

BETHANY CHURCH
12707 NE San Rafael St., 
Portland, OR,97230
Pastor Pastor Ionel Robu Sn. 
tel.503-309-8404
 bethany_church@ymail.com
 www.betania.us
Servicii divine: 
Duminica   9:30am -12:00pm; 
     6:00pm -  8:00pm; 
Marti      7:00pm -  8:30pm.
Miercurea  7:00pm -  8:30pm.

BISERICA  LUI  DUMNEZEU 
“BETEZDA ROMANIAN 
PENTECOSTAL CHURCH”
Duminică:  9 am și 6 pm
Joi:  7.00-9.00
Sr. Pastor Rev. Teodor  Magda 
4710 SE Oak St., 
Portland, OR 97215
tel. 503-253-6058

BISERICA ORTODOXĂ 
“POGORQREA
 DUHULUI SFÂNT”
Servicii Divine
Duminică:  10.30 am
Sâmbătă: 7 pm Vecernie 
Marți: 6 pm repetiții cor  
Rev.Fr. Bogdan M. Nichitean
20607 Hwy 213,
Oregon City, OR 97045 
tel. 303-638-9644 

BISERICA ORTODOXĂ 
“SFÂNTA MARIA”
Preot Florentin Gabriel Agoston
13503 SE Stark, 
Portland, OR 97233
tel. 503-258-8492
www.sfantamaria.org
Servicii divine:   
Duminică               .10.00 am
Miercuri                   7.00 pm
Vineri                       7.00 pm
Sâmbătă                   7.00 pm

BISERICA PENTICOSTALĂ ROMÂNĂ 
“PHILADELPHIA”
Sr.Pastor Rev. Vasile Cinpean
5544 SE 128th Ave, 
Portland, OR 97236
tel. 503-761-5067
Servicii divine: 
Duminică: 9:00 am, și  6:00 pm
Luni:                             7:00 pm
Marți:                            7:00 pm
Miercuri                        7:00 pm
Joi:                                7:00 pm

Biserica Română Baptistă
CUVÂNTUL VIEȚII
Word of Life Romanian Baptist Church 
Pastor Adrian Lauran 503-334-7504
8815 Glisan Street, 
Portland, OR 97220 
Duminica: 5:00 pm-7:00 pm
www.WordOfLifeRBC.com

BISERICA CRESTINA ROMANA BETEL
9800 SE 92nd Ave.

Happy Valley, OR. 97086
Servicii divine:

Joi:  7 pm - 8:30 pm

Duminica: 5 pm - 7 pm

Pastors: Rev. Oliver Ghitea
            Rev. Joseph Ton 
Tel: 503-704-4239

ELIM  PENTECOSTAL  CHURCH 
Senior Pastor: Gabriel Daniel Costea; 
Tel. 503 560 6337

16323 SE Stark St, Portland OR 97323 

Servicii divine: 

Duminica 10-12 AM; seara 6-8 PM

Miercuri 7-9 PM ; 

Vineri 7-9 PM

EMANUEL ROMANIAN CHURCH
Pastor Dorel Singeorzan
Email: pastordorel@gmail.com
Sunday Services
10:00 am-12:00 pm
6:00 pm-8:00 pm
Address: 12003 NE Ainsworth Cir, 
Portland OR 97220
http://www.emanuelportland.org

GOLGOTHA ROMANIAN 
PENTECOSTAL CHURCH
Sr. Pastor: Ilie Shotropa 
Presbyter: Mike Shotropa 503-804-5327
New location: 630 NE 192nd Ave. 
Gresham, OR 97230
Monday 7:00pm -9:00pm (Youth)
Wednesday 7:00pm - 9:00pm (Prayer)
Sunday: 9:00am-12:00pm; 6:00pm -8.00pm

Mount Tabor Romanian Pentecostal 
Church
Pastor: Ionel Sferle
Adress: 6161 SE Stark St; Portland,OR 
97215

Serviciile Noastre in limba Romana
Duminica dimineata: ora10 am -12.30 am
Duminica seara: ora 6 pm - 8 pm
Joi:  ora 7 pm - 9 pm

Servicii suplimentare in limba Engleza si 
Rusa
Luni si Vineri: de la ora 7 pm - 9 pm 
Rugaciune limba Engleza Si Rusa
Duminica de la ora 1 pm - 4 pm - serviciu 
in limba Engleza si Rusa
Phone (503)890-2003
email: sferleionel@yahoo.com
site: mounttabor.net 

WASHINGTON

BISERICA BAPTISTA ROMANA 
VANCOUVER, WA
rbcvancouverwa.com
Tel. (360) 624-0805
3200 NE 109th Ave
Vancouver WA 98682
Servicii divine:
Duminica: 9 am si 5 pm

BISERICA BAPTISTA  MARANATA
Pastor Oleg Rusnac
Duminică: 9 AM și 4 PM
Marți: 7 PM
3611 NE 132nd Ave
Vancouver, WA 98682
Tel. 360-213-4221

BISERICA CRESTINA BETEL
12800 SE Coal Creek Pkwy
Bellevue, WA 98056
email: betelcc@yahoo.com
Serviciu divin: Duminica: 1-3 pm 
Studiu biblic: Joi: 7 pm 
Pastor Rev. Slavik Sirbu
Tel.  206-920-8587 

BISERICA PENTICOSTALĂ  ROMÂNĂ
( First)
Pastor Rev. Vasilie Antemie
8315 NE 155th Ave., 
Kenmore, WA 98028
tel. 425-488-7783
Servicii divine:  
Duminică: 9 am și  6.00 pm

Marți:  7:00 pm  Joi: 7:00 pm

DIASPORA MISSION CHURCH
5607 NE Gher Road
Vancouver, WA 98662
Sr. Pastor Paul Moldovan
360.241.6687
Asst. Pastor Daniel Bela
503.442.3168
diasporamissionchurch@gmail.com
diasporamissionchurch.com
Sunday service: 6-8 PM

ELIM CHRISTIAN CHURCH 
Pastor Ovidiu Piscuc
425-830-3882
15005 SE 38th St; Bellevue, WA 98006
www.elimchristian.org
Duminica - 6:00 pm
Marți - Inchinare - 6:00 pm
Marți - Studii biblice - 7:00 pm
Sâmbăta - Tinerii -  5:00 pm
Tel (425)643-3685

GOOD NEWS” ROMANIAN BAPTIST 
CHURCH 
Pastor  Cornel  Turcu
8704  3rdAVE SE; EVERETT, WA 98208
425-747-4808, 
Cell: 206-819-0909
Vineri 7-8 pm;  Duminica  10 am -12 pm si 
seara 5-7 pm

GRACE CHRISTIAN CHURCH
Pastor Tudor Gradinaru
3005 Park Ave. N.; Renton, WA 98056

HOPE ROMANIAN CHURCH 
19814 55th Ave NE KENMORE, WA 98028
Pastor senior Ezechel Suciu
Duminica 10 am -12 am & 6 pm - 8 pm
Joi 7:15 pm - 9 pm (serviciu pt. tineri & 
serviciu de rugăciune)
Secretariat:425-208-6861 (Cristi Mocan)
www.bisericasperanta.org
Email: hoperomanianchurch@gmail.com

PHILADELPHIA ROMANIAN CHURCH 
VANCOUVER
Duminică:  9.30 am și 6 pm
Marți: 7 pm
Joi:     7 pm
Sr.Pastor Rev. Cornel Danciu
3301 E 29th St., Vancouver, WA 98661
Tel:  503-287-4759
Offi  ce: 360-694-6766
Secretar Jean Micu: 360-687-7900

CALIFORNIA

KATELLA ROMANIAN CHURCH
Pastor: Dionisie Goia
Duminica: 9-12; 6:00-8:00 pm
Joi: 7:00-9:00 pm 
1771 W. Katella Ave., Anaheim, CA 92804
Tel.(714)448-5555
www.katellachurch.com

ARIZONA

BISERICA “APELE VII” ARIZONA
Pastor: Tudor Gurban
3720 W Sweetwater Ave, Phoenix 85029
Serviciu divin: Duminica: 6 pm - 8 pm.
Studiu biblic: Joi: 7:30 pm
Telefon: (602)653-3170

BISERICA “AGAPE” ARIZONA
Pastor: Petrică Lascău
7726 N.59th Ave., Glendale AZ, 85301.
Duminică dimineața: 10:00 - 12:00
Duminică seara: 6:00 - 8:00.
www.agapearizona.com

CHRIST BIBLE CHURCH - Arizona
Pastor: Paul Șerban
pserban@christbible.church
Sunday: 10:30 am - 12:00 pm
All services are in English!
9009 W. Lake Pleasant Parkway, Peoria, AZ 85382
www.christbible.church

BISERICA “ELIM” ARIZONA
Pastor: Alin Călini
Phone: (602) 677-5824 
Duminică: 9:00 am-12:00 & 6:00-8:00 pm
Joi: 7:30 pm - 9:00 pm
1748 W. Cortez Street Phoenix, AZ 85029
www.elimarizona.com

PENNSYLVANIA

ROMANIAN BAPTIST CHURCH of The 
GREATER PHILADELPHIA
(Biserica Baptista “Isus Salvatorul”)
Pastor: Dumitru Toderic
46 Trappe Rd, Collegeville, PA 19426
Servicii: Duminica 11:00 am to 2:00 pm
Phone (610)488-0565
www.brisp.orgUN NOU INCEPUT

Producer Arthur Ungureanu
Biserica Adventista de Ziua a 
Saptea din Portland

JOSEPH HOZAN MINISTRIES  -  Producer: Joseph Hozan

TEXAS
THE OASIS OF LIGHT
Pastor: John Blig
Church Services: Sunday 10:00 am
435 McCarty Rd, San Antonio, TX 78216
Phone: (210)275-9994
Email: info@theoasisofl ight.org

http://ymail.com/
http://www.betania.us/
http://rev.fr/
http://www.sfantamaria.org/
http://www.wordofliferbc.com/
http://gmail.com/
http://www.emanuelportland.org/
http://yahoo.com/
http://mounttabor.net/
http://rbcvancouverwa.com/
http://yahoo.com/
mailto:diasporamissionchurch@gmail.com
http://diasporamissionchurch.com/
http://www.elimchristian.org/
http://www.bisericasperanta.org/
http://gmail.com/
http://www.katellachurch.com/
http://www.agapearizona.com/
http://www.elimarizona.com/
http://www.brisp.org/
mailto:info@theoasisoflight.org
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Oferte serviciu

Răspunderea pentru conținutul reclamelor și pozelor aparține  în totalitate autorilor  
și nu refl ectă  în niciun fel vreo poziție a revistei Romanian Times

Caut de lucru la batrani. Am experienta. 
Numarul de telefon 971-275-0090. (322)

Family of three looking for live in caregiver/ 
resident manager position in Multnomah 
county! Male (Alex) and female (Tyanna) 
will be available for work. Alex has 5 years 
caregiver and resident manager experience. 
Alex has also been an owner operator 
for two years. Tyanna has over 1 year 
experience caregiver. Looking for decent 
living quarters for caregiver. Please contact 
Alex (971) 276-4434. (334)

We are looking to hire a  Live-In 
Caregiver for an Adult Foster Care 
Home in Portland, close to downtown. 
We only have room for one person, she 
must speak English, pass a background 
check and be willing to commit to this 
job for at least a year or longer. We’re 
off ering competitive compensation 
and  2 days  off  per week. If you are 
interested in this position and would like 
to meet us, our residents and see our 
home please call us at 503-516-4243.

Ofer servicii de babysitting in zona 
Vancouver, preferabil la domiciliul meu. Am 
experienta si se poate scoate background 
check. Telefon: 360-449-2830. (333)

Căutări serviciu Oferte serviciu

Umanitare

Dau libere si vacante in AFH - am toate 
clasele si experienta. Tel: 360-513-8157 
(1904)

I am looking for day, light work. Due to my 
medical condition, I cannot lift up more 
than 10 lbs. Available ASAP. Marioara 
503.840.2108 .  (335)

Femeie crestina (67 de ani), caut de lucru    
– ingrijire persoana la domiciliu, preferabil in 
Sacramento, California. Telefon (909)312-
9851.  (1805)

Prestări servicii

TRADUCERI - ROMANA - ENGLEZA
LAURA BIRTAR (360) 904-6440; 
Email: laurabirtar@yahoo.com

Ofer următoarele servicii: 
traduceri de acte de orice fel, intocmiri - 

completări de documente, 
procuri de pensii şi ofi ciul de emigrări, 

notarizări. 
 

Real Estate: Vânzări – Cumpărări de 
proprietăţi in aria Vancouver.  

(2001)

RN off ering services; delegations, 
medication management, care plans 

and assessments. 
Call Flavia 503-997-0197. 

Cadru didactic cu experienta de 25 de ani, 
ofer servicii de baby sitting in Portland, 
ajutor la teme, lectii de lb romana, pictura, 
computer. Sunt CPR si FIRST AID 
certifi ed. Cell 503-544-5723. (1806)

Familie tânără fără copii caută poziție 
LIVE-IN in AFH, zona Vancouver. Suntem 
CNA cu toate clasele la zi și experiență. 
Contact (360)605-6725. (1812)

Looking for full time or part time 
caregivers for my two adult care home 
facilities.  Caregivers are expected to 
perform housekeeping, cooking and 
helping residents with their ADL’S 
duties. Must speak some English 
and be able to pass a background 
check and caregiver application. The 
facilities are on the south east side of 
town. We are off ering very competitive 
compensation  with possibility for pay 
increases and bonuses  to the person 
that works out good for the position  
and also if all works out resident 
manager position and pay would be 
made available to whom proves them 
self.  CALL  503-956-3642 ASK FOR 
JOSEPH IF INTERESTED. (1909)

Vânzări AFH

Angajez caregiver, resident manager 
or caregiver for Adult Care Home, 
option  live or out, in Milwaukie 
Oregon. Califi carea si Engleza sunt 
necesare.  Contact 503-989-3655.  
(1907)

Tânărul Emanuel, 24 de ani, are 
nevoie de un transplant de rinichi. 

Potențialii donatori sunt rugați 
să sune la 971.255.1223

CNA with experience looking for LIVE-IN 
position in Vancouver area. More details: 
(360)605-6803.  (1904)

If you’re worn out and need a vacation I 
am available to help starting in June. As 
a former Owner/Provider with plenty of 
experience, referrals and all qualifi cations 
all you need to do is contact me at 
(404)940-1408. Thank you.  (1907)

Dau libere si vacante in ACH in zonele 
Portland, Gresham si Clackamas. Am 
experienta si toate clasele necesare. 
Telefon (503)953-2694. (1903) 

 E-mail: info@romaniantimes.com

Miercuri, Joi , Vineri - între 9 am - 12 pm 
la telefon 503-895-5171  sau  la telefon 503-708-3384 

Cu mare durere in sufl et anuntam ca 
Paul Valentin Mihailescu, 72 de ani, s-a 
stins din viata pe 12 iulie 2019 dupa o 
lunga suferinta. Il vom tine vesnic in 
inimile noastre ca un sot iubitor, frate 
bun si unchi foarte special. Dumnezeu 
sa-l odihneasca in pace!

AFH located  in Redmond WA angajez 
CareGiver or cuplu Live in din  08 
/1/2019 Engleza si derpt de lucru 
necesare. Sunati la 206-459-6506 
MINA! (1907)

Caregiver - Dau vacante si zile libere 
pentru Adult Foster Home. Claudia 
503.869.6531.   (1906) 

Adult Foster Care Home level 2 
in Hillsboro, looking to hire a live 
in caregiver or resident manager. 
Must speak English, must have all 
qualifi cations. If interested please 
call or text @ 503-914-9832.  (1907)

Senior Care Home is looking for 
a full time, live in caregiver with 
an experience with a possibility 
to become a Resident Manager. 
Please, call (971)300-8783.  (1909)

Adult Care Home in excellent SW Portland location! 
Excellent Income Producing! HALF ACRE IN 
TOWN! Extensive decking all around. Separate 
living quarters upstairs w/ 2 Master Suites for the 
owner or caregiver. Unfi nished 1800 sq ft daylight 
basement! Business setting included. $650,000 
Lease Option to Buy Available

EDWARD PETERS 
PRINCIPAL BROKER (503) 706-4709

Licensed in Oregon & Washington 
Email: Oregon_Realtor@yahoo.com 

2001 Custom Built Adult Foster Home in 
Beaverton, 3700 sq ft with 7 bedrooms, 3 full and 4 
half bathrooms. Large Family room & 2 bedrooms, 
2 full baths Upstairs level for Owner/Operator. 
Income producing. $729,900  Lease Option

Gresham Adult Care Home, 3200 sq ft. Upper 
level with 3 bedrooms, 2 full baths. Main level has 
5 bedrooms, 3 full & 2 half baths. Each level has 
it’s own Kitchen, Dining and Living rooms. Income 
producing. $525,000 Lease Option Available

SW Portland Care Home. Daylight Ranch w/7 
bedrooms plus Offi  ce, 3 full & one half baths. Two 
full Kitchens, Dining and Family rooms. Excellent 
Income producing! $599,900

Am nevoie de un caregiver live-out 
pentru AFH in Wilsonville. Engleza 
si ceva experiența sunt necesare. 
Astept sa ma contactați 971-998-
2799. (1907)

Caregivers  live in positions available  
around Seattle WA. Salary of $4500/  
month, fi ve days a week room and 
board. Please call 206 660 1273  
(2003)

Caut caregiver in Vancouver, WA - 
cu engleza si acte. Numar de telefon 
(360)831-3978. (1907)

Caut caregiver pentru AFH in 
Vancouver, WA. Limba engleza 
si clasele pentru statul Wa sunt 
necesare. Cei interesati va rog sa 
sunati la (360) 694-5480. (1908)

Casa de batrani, Assisted Living House 
for Rent in Houston, TX Currently 
licensed. Potential for 11 residents. 
Recently remodeled. Separate living 
quarters: 3 bedrooms, 2 bathrooms. Call 
Melissa 936-230-6553. (1907)

Caut caregiver pentru zile libere 
in Clackamas. Engleza si clasele 
necesare. Salariu atractiv. Va rugam 
sunati la 503-427-2423.  (1907)

Established care home for sale on 
almost 1/3 acre that includes all 
the fi xtures! This has been a great 
business for the owners who are 
retiring.  

Anna Kaehler
Listing Manager/Oregon Licensed Broker
Keller Williams Realty Portland Central
919 NE 19th Ave #100, Portland, OR 97232
o. (503) 444-5868 
e. listings@markcharlesworth.com
Offi  ce and response hours are M-F, 9-5pm

Decese

AFH in Vancouver looking for 
certifi ed caregiver/CNA for Tuesday, 
Wednesday and Thursday. Call 
Joanna 503-970-6982  (1907)

Caut caregiver live-out (full time sau 
libere) in Vancouver.  Engleza si clase 
necesare. Cei interesati ma pot contacta 
la 503-984-9442. (1907)

http://ladomiciliulmeu.am/
http://yahoo.com/
mailto:info@romaniantimes.com
mailto:Oregon_Realtor@yahoo.com
mailto:listings@markcharlesworth.com


ROMANIANTIMES

LAKE OSWEGO ADULT CARE HOME just minutes to 
downtown, 2,762 Sq. Ft, with 7 bedrooms, and 3 full & 
3 half baths, on a 1/3 acre lot. Price includes real estate 
and ACH set up. Income producing property! $690,000. 
Contact Cornell at 503-939-7146

BEAUTIFUL CARE HOME FACILITY in Vancouver, WA. 
Great set up with separate caregiver’s unit. the home has 
4000 Sq. Ft, 9 bedrooms, 5 full & 4 half baths 1/4 acre lot, 
plenty of parking and fenced backyard. Price includes land 
and building. Excellent Invome! $999,900. Contact Cornell 
at 503-939-7146

Oregon / Washington - Phone: 503-255-7775 Fax: 503-255-7772

www.GreatWesternRealEstate.com

Cornell Mann, CIPS, CCIM
Principal Broker
503-939-7146

27 Years Experience
GreatWesternRealEstate@gmail.com

THIS BEAUTIFUL HOME is built top of the line with features 
including: vaulted ceilings, open staircase, hardwoods, 
tile and marble fl oors, granite counter tops, built-ins, 
wainscotings, covered deck, stainless steel appliances and 
more. Great home for extended households, vacation rental 
or Adult Care Home. Property has an excellent cul-de-sac 
location. $985,000. Contact Cornell at 503-939-7146

GREAT RCF. This building provides 4,829 Sq.Ft, 13 
bedrooms, 4 full & 5 half baths. The property is formerly 
used as a Residential Care Facility with 11 licensed beds. 
Providing great potential to develop with its existing 2.7 
acres of land. Zoning allows duplex and triplex opportunities. 
$1,100,000. Call Cris at 503-816-9493

These beautifully updated duplex style units are an excellent 
investment: all one level complex conveniently located close 
to shopping, employment and public transportation. Some 
of the recent yearly improvements to some units include: 
newer roof, gutters, doors, baseboards, paint, fl ooring, 
updated kitchens & bathrooms, newer appliances and more.  
$3,050,000. Call Cornell at 503-939-7146

INVESTMENT OPPORTUNITY

MOVE-IN READY HOME COMING SOON!” 

ONE OF A KIND PROPERTY! This home has it all with 
nearly 5,000 Sq. Ft, 10 bedrooms, 5 full & 3 half baths, 4 
acres with views and nice fenced yard. Animal lovers dream! 
Large addition with a superb remodeled job. Beautiful granite 
counters in the kitchen. Presently used as a Care Home 
business. Asking $799,950. Call Cornell at 503-939-7146 

ELEGANT CUSTOM-BUILT adult care home off ering 
a turn-key business opportunity. Amenities include an 
intercom system, separate kitchens, separate access/
entrances & live in caregiver quarters. Truly luxurious w/
vaulted ceilings, inlaid hardwoods, a gourmet kitchen & a 
master suite w/private balcony, walk-in closet & jacuzzi tub. 
$1,100,000 Contact Cris at 503-816-9493

COMING SOON!

UNLIMITED POSSIBILITIES! This great Old Portland 
style home off ers room for extended household, lots of 
storage and a huge lot ideal for gardening, relaxation 
and entertaining. The lot is zoned R5, dividable into a 
possible two extra lots. Home may be used for a home 
business. Contact Cornell at 503-939-7146

OLD PORTLAND STYLE HOME

Convenient Location! Easy Access to Shopping, Transit and 
Hwy. Walk Score of 77 and Bike Score of 89 (Very Walkable 
& Bikeable). RARE Newer 1578 Sq. Ft, 4 Bedroom, 2.5 bath 
Home in this Price Range. Laminate Flooring in Living Room 
and ALL Bedrooms. Spacious Kitchen with Granite Counters 
& Large Dining Area. Great Location as Last of 4 Properties 
on Private Drive. $299,950 Contact Cornell at 503-939-7146

MILL PARK LOCATION!

4 ACRES WITH GREAT VIEWS

SALE!

ADULT CARE HOMEPORTLAND, ADULT CARE HOME

SPACIOUS ONE LEVEL HOME has an excellent fl oor plan 
with high ceilings, 6 bedrms plus a bonus rm, 2 masters with full 
baths, 4 other bedrms have half baths, laminated floors, gas heat & 
central air. The house is wheelchair accessible built with 36” doors 
and a roll-in shower as well as a 270 SF covered deck, tool shed, 
patio and paved parking. Contact Cornell at 503-939-7146

READY FOR NEW HOME! This great parcel is located 
just blocks away from Hwy 111. It is ideal for a vacation 
home, vacation rental or a permanent residence. 
Walking distance to stores and restaurants! Asking 
$49,950. Please Contact Cornell at 503-939-7146 for 
more information!

OCEAN VEIW LOT

Europa Apărării este o prioritate pentru Franța
Președintele francez Emmanuel Macron a transformat defi larea militară de Ziua Națională 
a Franței și sărbătoarea în sine într-o celebrare a ”apărării comune europene” și a cooperării 
militare între țările Uniunii Europene.

Înaintea unei parade militare la care au luat parte liderii țărilor UE care participă la crearea 
forței europene de intervenție, președintele Comisiei Europene și secretarul general al 
NATO, Macron a afi rmat în mesajul său de ziua Națională că ”niciodată după sfârșitul 
celui de-al Doilea Război Mondial Europa nu a fost atât de necesară”.

În mesajul său, precedat de inaugurarea noului submarin nuclear al Franței și de anunțul 
făcut privind crearea unui comandament militar spațial francez, Emmanuel Macron 
a motivat simbolistica acestei legături între marea sărbătoarea a francezilor și viitorul 
Uniunii Europene. ”Am vrut să subliniez angajamentul nostru irevocabil european de a 
consolida securitatea națiunii noastre și a popoarelor continentului nostru. Niciodată după 
sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial Europa nu a fost atât de necesară. Construcția 
unei Europe a Apărării, în legătură cu Alianța Nord-Atlantică căreia îi celebrăm cei 70 
de ani, este o prioritate pentru Franța. Ea reprezintă fi rul roșu al acestei defi lări”, a spus 
Macron înainte de a participa la parada militară a cărei tematică a fost dedicată cooperării 
europene în materie de apărare.

Domnul face tot ce vrea în ceruri şi pe pământ, în mări şi în toate adâncurile. El ridică norii 
de la marginile pământului, dă naştere la fulgere şi ploaie şi scoate vântul din cămările 
lui. (Ps.135:6.7). Toţi locuitorii pământului sunt o nimica înaintea Lui; El face ce vrea cu 
oastea cerurilor şi cu locuitorii pământului, şi nimeni nu poate să stea împotriva mâniei 
Lui, nici să-I zică: “Ce faci?” (Dan.4:35).
 Nu uitați că Domnul Isus ne-a avertizat și a spus că în zilele din urmă Vor fi  semne 
în soare, în lună şi în stele. Şi pe pământ va fi  strâmtorare printre neamuri… (Luca 21:25). 
Eu cred și mărturisesc că schimbările climatice din zilele noastre, încălzirea globală 
mult discutată, sunt perturbările din soare, lună, stele și atmosfera în general, ceea ce 
ne confi rmă și recentele descoperiri științifi ce. 

Ziua Domnului va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, 
trupurile cereşti se vor topi de mare căldură, şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde. Deci, 
fi indcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fi ţi voi, printr-o 
purtare sfântă şi evlavioasă, aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care 
cerurile aprinse vor pieri, şi trupurile cereşti se vor topi de căldura focului? Dar noi, după 
făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea. De 
aceea, preaiubiţilor, fi indcă aşteptaţi aceste lucruri, siliţi-vă să fi ţi găsiţi înaintea Lui fără 
prihană, fără vină, şi în pace. (2 Petru 3. 9-14). ”Ce vă zic vouă, zic tuturor: Vegheați !” v-o 
spun eu pentru că de fapt a spus-o Domnul Isus (Marcu 13:37).

de Nelu Ciorba = amerotim@yahoo.com

(continuare  din pagina 5)

Schimbările Climatice și Escatologia
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Simona Halep a câștigat al doilea titlu de Grand Slam din carieră. După ce a reușit să câștige Roland Garros, 

românca a triumfat anul acesta la Wimbledon

după unul dintre cele mai bune meciuri din carieră: o victorie în doar 55 de minute în faţa fostului lider 

mondial, Serena Williams, devenind astfel primul român câştigător la Wimbledon.


